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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2015 

 
A la ciutat de Barcelona, el 30 d’abril de 2015, a les 11 hores i 15 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 de la 
Vicepresidenta primera, senyora Mireia Solsona i Garriga, Vicepresident tercer, senyor 
Joaquím Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, senyor Antoni Fogué i Moya, i amb els 
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles 
Rossinyol i Vidal, Joan Carles García i Cañizares, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi 
Subirana i Ortells, Josep Salom i Ges, Ramon Riera i Bruch, Josep Oliva i Santiveri, 
Marc Castells i Berzosa, Joan Puigdollers i Fargas i els diputats i diputades amb veu 
però sense vot següents: senyors Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano 
Espinosa, Josep Llobet Navarro i Arnau Funes i Romero  
 
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 i la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell. 
 
Excusen la seva absència la Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i Pagès, i 
els els diputats senyors Gerard Ardanuy i Mata, Carles Combarros i Vilaseca, senyora 
Mercè Rius i Serra i el senyor i Pere Prat i Boix. 
 
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 9 d’abril de 2015. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de Primera 
Instància núm. 3 de Barcelona, que estima la demanda interposada per la Diputació de 
Barcelona contra M.A.A. en reclamació de les rendes de l’arrendament d’una finca 
situada al carrer XXX, X, de Barcelona, meritades durant el mesos de maig de 2012 
fins març de 2013. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 306/2013 interposat 
per V.R.P. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-2415, com a conseqüència de la topada amb un arbre caigut a la via que 
ocupava part de la calçada. 
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4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 484/2014-D 
interposat per P.R.B. contra la resolució que acordava deixar sense efecte la seva 
adscripció com a Cap de la Unitat de Manteniment i Instal·lacions de l’Institut del 
Teatre i adscriure’l a un lloc de la seva categoria d’oficial especialista d’instal·lacions 
de la Diputació de Barcelona. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni marc 
de col·laboració  entre els Departaments de Cultura i de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, el Consell Internacional d’Arxius i les Diputacions de 
Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, per a la recuperació, conservació i accés del 
patrimoni documental vinculat al món de l’esport en el marc del projecte “Fem esport... 
fem arxiu”. 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de l’informe 
relatiu a l’expedient de modificació d’estatuts de la Mancomunitat  Intermunicipal del 
Cardener. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta d’un 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Circuits de Catalunya SL per 
a la cooperació en les activitats que es desenvolupen al circuit de Barcelona-
Catalunya. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta d’un 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de 
Tarragona i l’Ajuntament de Reus per a la implantació a la ciutat de Reus d’un centre 
de formació de circ i teatre gestual. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació del 
Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2013-2014, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, als efectes d’admetre la 
tramitació electrònica de la justificació dels ajuts. 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la liquidació 
provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins el 31 de març de 
2015, així com dels ajuts econòmics d’execució pluriennal del Catàleg de serveis de 
l’any 2013 amb termini màxim de justificació fins el 31 de març de 2015, i habilitar 
període d’audiència pública. 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la modificació de 
l’ajut concedit a l’Ajuntament de Calders en el marc del Programa complementari de 
suport a les inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis 
públics locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
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ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 
 

Servei de Contractació 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, penalitzar a l’empresa UNIPOST, 
SAU, amb NIF XXX, per compliment defectuós de les prestacions dels serveis 
postals a la Diputació de Barcelona i a l’Organisme de Gestió Tributària, 
corresponent a la Subdirecció de Logística. 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, esmenar els errors de l’expedient 
de contractació relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 10 lots, mitjançant tramitació ordinària, regulació no harmonitzada, 
procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, amb un 
pressupost màxim de licitació de la contractació de 5.493.763,84 € (cinc milions 
quatre-cents noranta-tres mil set-cents seixanta-tres euros amb vuitanta-quatre 
cèntims), IVA exclòs, biennals, corresponent al Gabinet de Seguretat Corporativa, 
aprovat per la Junta de Govern de data 26 de març de 2015. 
 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
14.- SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de  23.746,12 € (vint-i-tres mil set-
cents quaranta-sis euros amb dotze cèntims) a l'Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell SA per finançar les 
inversions del pressupost 2015. 
 
15.- SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 143.324,78 € (cent quaranta-tres 
mil tres-cents vint-i-quatre euros amb setanta-vuit cèntims)  a l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell SA per 
finançar les inversions del pressupost 2015. 
 
16.- MASQUEFA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció per import de 32.365,80 € (trenta-dos mil tres-cents seixanta-cinc euros 
amb vuitanta cèntims) a l'Ajuntament de Masquefa, a l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell SA per finançar les inversions del pressupost 2015. 
 
Caixa de Crèdit 
 
17.- BORREDÀ.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 122.000 € (cent vint-i-dos mil euros), per finançar 
l’actuació local “Condicionament casc antic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
18.- EL BRUC.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 108.432,76 € (cent vuit mil quatre-cents trenta-dos euros 
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amb setanta-sis cèntims), per finançar l’actuació local “Aigua M. Parc i St. Pau 
Guàrdia”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
19.- EL BRUC.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 21.686,84 € (vint-i-un mil sis-cents vuitanta-sis euros 
amb vuitanta-quatre cèntims), per finançar l’actuació local “Planta 1 casal familiar”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
20.- CANYELLES.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta mil euros), per 
finançar l’actuació local “Inversió 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
21.- CARDONA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 51.970,20 € (cinquanta-un mil nou-cents setanta euros 
amb vint cèntims), per finançar l’actuació local “Exprop. per a urb. Pla Salut”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
22.- CARDONA.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 84.424 € (vuitanta-quatre mil quatre-cents vint-i-quatre 
euros), per finançar l’actuació local “Reparació aparcament plaça Portalet”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
23.- SANT QUIRZE SAFAJA.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 154.812,84 € (cent cinquanta-
quatre mil vuit-cents dotze euros amb vuitanta-quatre cèntims), per finançar l’actuació 
local “Enllumenat públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
24.- SENTMENAT.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per 
finançar l’actuació local “Inversions 2014”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
25.- SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa, per delegació de la 
Presidència, mantenir la vigència d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € (vint-i-cinc mil 
euros), per finançar l’actuació local “Mirador del riu i raval Clot”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Tom I 
“Configuració” del Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de la 
Diputació de Barcelona. 
 
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt de 
béns mobles i informàtics com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de 
l’inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i Ajuntaments. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Servei de Mercat de Treball 
 
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, per 
promoure l’ocupació a la indústria local. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
29.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, rectificar l’error material existent a 
les 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 2015 aprovades per la Junta de 
Govern en sessió de data 29 de gener de 2015 i, per delegació de la presidència, la 
resolució de la convocatòria, per un import de 299.999,97 € (dos cents noranta-nou mil 
nou-cents noranta-nou euros amb noranta-set cèntims). 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la resolució de la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament i suport 
d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre, per al curs 2013-2014. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Muntanyola, en resolució de l’expedient núm.  2014/7956. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Terrassa, en resolució de l’expedient núm. 2014/10297. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2015/737. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Callùs, en resolució de l’expedient núm. 2015/982. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autoritizació d’obres a favor del Sr. R.V.V., en 
resolució de l’expedient núm. 2015/1085. 
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36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Quirze de Besora, en resolució de l’expedient núm. 2015/1262. 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F.B.C., en 
resolució de l’expedient núm. 2015/1273. 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. M.M.B., 
en resolució de l’expedient núm. 2015/1268. 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Bit 
Ramadera, SL, en resolució de l’expedient núm. 2015/1280. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Ministerio de 
Fomento-Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/1314. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Premià de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/1582. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Gualba, en resolució de l’expedient núm. 2015/1598. 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F.P.C., en 
resolució de l’expedient núm. 2015/1602. 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Agusti de Lluçanes, en resolució de l’expedient núm. 2015/1717. 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Lliça d’Amunt, en resolucio de l’expedient núm. 2015/1726. 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE PSARU 
Llobregat Nord, en resolució de l’expedient núm. 2015/2039. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 9 d’abril de 2015.-  Pel Sr. 
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 9 d’abril de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i no 
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de 
Primera Instància núm. 3 de Barcelona, que estima la demanda interposada per 
la Diputació de Barcelona contra M.A.A. en reclamació de les rendes de 
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l’arrendament d’una finca situada al carrer XXX, X, de Barcelona, meritades 
durant el mesos de maig de 2012 fins març de 2013.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
El Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona ha dictat una sentència que estima 
la demanda interposada per la Diputació de Barcelona contra M.A.A. per l’impagament 
de les quotes d’arrendament de la finca situada al carrer XXX, X, XXX, de Barcelona, 
corresponents als mesos de maig de 2012 fins març de 2013. 
 
Segons els fonaments de dret que consten en la sentència, queda acreditat que el dia 
15 de novembre de 2005 el demandat va signar el contracte d’arrendament de la finca 
esmentada, de la qual era arrendadora la Diputació de Barcelona. Tanmateix, 
l’arrendatari no ha acreditat el pagament dels mesos que se li reclamen. 
  
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 de Primera Instància núm. 3 
de Barcelona, que estima la demanda interposada contra M.A.A., i el condemna al 
pagament de 10.892,83 € (deu mil vuit-cents noranta-dos euros amb vuitanta-tres 
cèntims), més els interessos legals, incrementats en dos punts, des de la sentència i 
les costes del procediment. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat de Primera Instància núm. 3 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
3.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
306/2013 interposat per V.R.P. contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats d’un 
accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2415, com a conseqüència 
de la topada amb un arbre caigut a la via que ocupava part de la calçada.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 306/2013, que desestima el recurs contenciós administratiu 
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interposat per V.R.P. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 27 de juny 
de 2013, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en 
relació amb els danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-2415, com a conseqüència de la topada amb un arbre caigut a la via que 
ocupava part de la calçada. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència referida, es determina 
expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la part actora 
i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar que els serveis de 
vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència i, per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
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. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 306/2013, que desestima el 
recurs contenciós administratiu interposat per V.R.P. contra la resolució, de 27 de juny 
de 2013, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en 
relació amb els danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-2415, com a conseqüència de la topada amb un arbre caigut a la via que 
ocupava part de la calçada, ja que no es donen els requisits legalment establerts per a 
la responsabilitat patrimonial i, en especial, la relació causa efecte. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, donar compte de la sentència 
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 
484/2014-D interposat per P.R.B. contra la resolució que acordava deixar sense 
efecte la seva adscripció com a Cap de la Unitat de Manteniment i Instal·lacions 
de l’Institut del Teatre i adscriure’l a un lloc de la seva categoria d’oficial 
especialista d’instal·lacions de la Diputació de Barcelona.- 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. 13 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 484/2014, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per P.R.B. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 23 de juliol 
de 2014, que acordava deixar sense efecte la seva adscripció a l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, com a cap de la Unitat de Manteniment i Instal·lacions, amb motiu 
de la supressió d’aquest lloc, i acordava la seva adscripció a la Gerència de Serveis 
d’infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, a un lloc de la seva 
categoria d’oficial especialista d’instal·lacions, assignant-li un complement específic de 
dos nivells per sota del seu grau consolidat. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència referida, es determina 
que l’amortització del lloc de treball és un acte que deriva de la potestat 
autoorganitzativa de l’administració i que, en aquest cas, resta del tot motivat per la 
necessitat constatada que el lloc de treball sigui ocupat per un titulat superior, ateses 
les necessitats de l’Institut del Teatre. Per tant, procedeix desestimar íntegrament la 
demanda. 
 
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. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 484/2014, que desestima el 
recurs contenciós administratiu interposat per P.R.B. contra la resolució, de 23 de juliol 
de 2014, que acorda deixar sense efecte la seva adscripció a l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, com a cap de la Unitat de Manteniment i Instal·lacions, amb motiu 
de la supressió d’aquest lloc, i acorda la seva adscripció a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, a un lloc de la seva 
categoria d’oficial especialista d’instal·lacions, assignant-li un complement específic de 
dos nivells per sota del seu grau consolidat, atès que dita actuació administrativa és 
conforme a dret. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
5.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un conveni 
marc de col·laboració  entre els Departaments de Cultura i de la Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, el Consell Internacional d’Arxius i les Diputacions de 
Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, per a la recuperació, conservació i accés 
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del patrimoni documental vinculat al món de l’esport en el marc del projecte 
“Fem esport... fem arxiu”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Les activitats esportives professionals i amateurs han estat presents en la història de 
Catalunya, fent de la nostra societat un referent a nivell internacional. I, d’altra banda, 
Catalunya és un país amb una forta tradició en els moviments associatius en tots els 
àmbits 
 
Aquesta tradició d’esport i associacionisme queda recollida en els diferents arxius 
catalans que tenen dipositats innumerables fons d’entitats esportives i documents 
vinculats al món de l’esport. 
 
L’interès, compartit inicialment per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, per aconseguir salvaguardar i fer accessible el patrimoni documental 
vinculat al món de l’esport català va ser l’embrió, l’estiu de 2013, del projecte identificat 
com  “Fem esport...fem arxiu”. 
 
Al llarg d’aquests quasi dos anys s’ha anat dissenyant el projecte i s’ha fet extensiu a 
la resta de parts que també han fet palès el seu interès. “Fem esport...fem arxiu” 
combina el patrimoni documental dipositat en els arxius catalans i la participació 
ciutadana amb l’objectiu de recollir, conservar i donar a conèixer la història de l’esport 
a Catalunya.  
 
El projecte “Fem esport... fem arxiu” té entre els seus objectius estratègics els 
següents: 
 

- Conscienciar els centres esportius, associacions, clubs i particulars de la 
importància de conservar i donar accés al patrimoni documental que forma part 
de la història de l’esport. 

- Identificar el conjunt de fons documentals dipositats en els arxius catalans i en 
aquelles entitats vinculades amb el món de l’esport. 

- Dissenyar una sèrie d’accions de descobriment, recollida i recuperació del 
patrimoni ‘a l’ombra’ a través de campanyes d’impacte social i associatiu. 
Aquestes campanyes tenen l’objectiu de garantir la conservació i difusió del 
patrimoni documental oferint als ciutadans la possibilitat de dipositar la seva 
documentació en aquells arxius de proximitat.  

- Dissenyar material per promoure aquesta conscienciació (jocs d’ordinador, 
puzles, contes online, videos al youtube, etc). 

 
La col·laboració de les parts es considera valuosa i eficaç, ja que la legislació en 
matèria d’arxius de Catalunya, seguint els criteris del Consell Internacional d’Arxius, 
proposa el criteri del principi de procedència per determinar que els fons documentals 
no es disgreguin i siguin conservats en els arxius públics més propers al lloc on van 
ser creats, per tal de garantir-ne la conservació, tractament, accés i difusió a llarg 
termini. 
 
D’altra banda, l’article 23.2 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol,  d’Arxius i Documents de 
Catalunya, diu que “els arxius públics integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya han 
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de col·laborar en la salvaguarda del patrimoni documental privat”, i tant la dita llei com 
els estatuts de molts clubs esportius preveuen determinades polítiques de preservació 
del patrimoni documental d’aquestes entitats, públiques i privades. 
 
A l’hora de valorar les possibles fórmules que, a l’empara de la normativa legal vigent, 
permetin articular la col·laboració entre les diferents parts implicades en el projecte, 
s’ha considerat que resta justificada la formalització d’un conveni que estableixi la 
col·laboració i coordinació que permeti avançar cap a objectius comuns, evitant 
duplicitat d’actuacions i economitzant recursos. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.1 de la Refosa 1/2015, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 5/2015, de 8 de gener, i publicada al BOPB de 13 de 
gener de 2015, es proposa al President que elevi a la Junta de Govern per la seva 
aprovació els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la formalització d’un conveni marc de col·laboració entre els 
Departaments de Cultura i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Consell 
Internacional d’Arxius i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona per a 
la recuperació, conservació i accés del patrimoni documental vinculat al món de 
l’esport en el marc del projecte “Fem esport... fem arxiu”, de conformitat amb la minuta 
que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL DEPARTAMENT DE CULTURA, EL 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, 
LES DIPUTACIONS PROVINCIALS DE 
BARCELONA, GIRONA, TARRAGONA I 
LLEIDA I EL CONSELL 
INTERNACIONAL D’ARXIUS PER A LA 
RECUPERACIÓ, CONSERVACIÓ I 
ACCÉS DEL PATRIMONI DOCUMENTAL 
VINCULAT AL MÓN DE L’ESPORT EN 
EL MARC DEL PROJECTE FEM 
ESPORT...FEM ARXIU 
 
 
 
 
 
Barcelona, 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, l’Hble. Sr. Ferran Mascarell i 
Canalda, conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
de l’altra, l’Hble. Sr. Francesc Homs i 
Molist, conseller de Presidència de la 

COLLABORATION AGREEMENT 
BETWEEN THE CATALAN MINISTRY 
OF CULTURE, THE CATALAN 
MINISTRY OF THE PRESIDENCY, 
THE PROVINCIAL COUNCILS OF 
BARCELONA, GIRONA, TARRAGONA 
AND LLEIDA AND THE 
INTERNATIONAL COUNCIL ON 
ARCHIVES FOR THE RECOVERY, 
PRESERVATION AND ACCESS OF 
DOCUMENTARY HERITAGE 
RELATED TO THE WORLD OF 
SPORT, IN THE FRAMEWORK OF 
THE PROJECT ENTITLED FEM 
ESPORT... FEM ARXIU [LET’S DO 
SPORT... LET’S ARCHIVE] 
 
Barcelona, 
 
AT A MEETING BETWEEN 
 
Mr. Ferran Mascarell i Canalda, Minister 
of Culture of the Government of 
Catalonia. 
 
Mr. Francesc Homs i Molist, Minister of 
the Presidency of the Government of 
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Generalitat de Catalunya. 
 
de l’altra, L’Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras, president de la Diputació de 
Barcelona. 
 
de l’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Giraut i Cot, 
president de la Diputació de Girona. 
 
de l’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Poblet i Tous, 
president de la Diputació de Tarragona. 
 
de l’altra, l’Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet, 
president de la Diputació de Lleida. 
 
I de l’altra, el senyor Martin Berendse, 
president del Consell Internacional 
d’Arxius. 
 
ACTUEN: 
 
El dos primers, en representació de 
l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en virtut del que preveu l’article 
12.k de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
Els quatre segons, en representació de 
cadascuna de les quatre diputacions 
catalanes: 
 
L’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, 
president de la Diputació de Barcelona, en 
virtut del que preveu el Decret núm. 
5/2015 de 8 de gener, sobre 
nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple 
(Refosa 1/2015) 
 
L’Il·lm. Sr. Joan Giraut i Cot, president de 
la Diputació de Girona, en virtut... 
 
 
L’Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet, president 
de la Diputació de Lleida, en virtut...... 
 
 
L’Il·lm. Sr. Joan Poblet i Tous, president de 
la Diputació de Tarragona, en virtut....... 
 

Catalonia. 
 
Mr. Salvador Esteve i Figueras, 
president of Barcelona Provincial 
Council. 
 
Mr. Joan Giraut i Cot, president of 
Girona Provincial Council. 
 
Mr. Joan Poblet i Tous, president of 
Tarragona Provincial Council. 
 
Mr. Joan Reñé i Huguet, president of 
Lleida Provincial Council. 
 
Mr. Martin Berendse, president of the 
International Council on Archives. 
 
 
THEY APPEAR: 
 
In the case of the first two, on behalf of 
the Administration of the Government of 
Catalonia, by virtue of that provided in 
Article 12.k of Law 13/1989, of 14 
December 1989, concerning the 
organisation, procedure and legal 
regime of the Administration of the 
Government of Catalonia. 
 
The following four, on behalf of each of 
the four Catalan provincial councils: 
 
 
Mr. Salvador Esteve i Figueras, 
president of Barcelona Provincial 
Council, by virtue of that provided in 
Decree 5/2015, of 8 January, on 
appointments and delegation of 
competencies and powers other than 
plenary of the bodies of Barcelona 
Provincial Council (revised 1/2015). 
 
Mr. Joan Giraut i Cot, president of 
Girona Provincial Council, by virtue of 
that provided in... 
 
Mr. Joan Reñé i Huguet, president of 
Lleida Provincial Council, by virtue of 
that provided in... 
 
Mr. Joan Poblet i Tous, president of 
Tarragona Provincial Council, by virtue 
of that provided in... 
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I el Sr. Martin Berendse, president del 
Consell Internacional d’Arxius, en virtut de 
les facultats que li confereix...... 
 
 
Les parts es reconeixen la capacitat i  a 
títol d’antecedents 
 
 
MANIFESTEN: 
 
Que Catalunya és un país amb una forta 
tradició en els moviments associatius en 
tots els àmbits. 
 
Que les activitats esportives professionals i 
amateurs han estat presents en la història 
de Catalunya, fent de la nostra societat un 
referent a nivell internacional. 
 
 
Que aquesta tradició d’esport i 
associacionisme queda recollida en els 
diferents arxius catalans que tenen 
dipositats innumerables fons d’entitats 
esportives i documents vinculats al món de 
l’esport. 
 
Que la majoria d’arxius que configuren el 
Sistema d’Arxius de Catalunya, disposen 
de fons d’entitats i clubs esportius o 
documents relacionats amb el món de 
l’esport. 
 
Que s’ha conjugat històricament les 
activitats esportives amb la capacitat 
d’associacionisme de la societat catalana 
amb més de 10.000 clubs esportius. 
 
 
 
Que la legislació en matèria d’arxius de 
Catalunya, seguint els criteris del Consell 
Internacional d’Arxius, proposa el criteri de 
principi de procedència per determinar que 
els fons documentals no es disgreguin i 
siguin conservats en els arxius públics 
més propers al lloc on van ser creats per 
tal de garantir-ne la conservació, 
tractament, accés i difusió a llarg termini. 
 
 
Que tant els estatuts dels clubs esportius 

 
And Mr. Martin Berendse, president of 
the International Council on Archives 
(ICA), by virtue of the powers conferred 
on him... 
 
The parties mutually recognise their 
legal capacity to enter into this 
agreement and, by way of preamble, 
 
STATE: 
 
Whereas Catalonia is a country with a 
strong tradition of associative 
movements in all areas. 
 
Whereas professional and amateur 
sports activities have been present 
throughout Catalonia’s history, 
establishing our society as an 
international point of reference.  
 
Whereas this tradition of sport and 
associations is recorded in numerous 
Catalan archives containing countless 
fonds pertaining to sports entities and 
documents related to the world of sport. 
 
 
Whereas most of the archives that make 
up the Catalonia Archive System (SAC) 
contain fonds from sports entities and 
clubs, or documents related to the world 
of sport. 
 
Whereas sports activities have 
historically been an inherent element of 
Catalan society’s proclivity for 
associative movements, resulting in the 
formation of more than 10,000 sports 
clubs. 
 
Whereas following International Council 
on Archives criteria, legislation on the 
subject of Catalonia’s archives proposes 
applying the principle of provenance to 
oversee that documentary fonds are not 
broken up but are preserved in the 
public archives closest to the place 
where they were created, thereby 
ensuring their long-term preservation, 
processing, access and dissemination. 
 
Whereas both sports-club bylaws and 
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com la llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius 
i documents, preveuen determinades 
polítiques de preservació del patrimoni 
documental d’aquestes entitats, públiques i 
privades. 
 
Que el Consell Internacional d’Arxius 
(Internacional Council of Archives, ICA) és 
un organisme internacional de caràcter no 
governamental que promou l'ús, el 
desenvolupament i la conservació del 
patrimoni arxivístic mundial mitjançant la 
cooperació dels seus membres en un marc 
de col·laboració amb la UNESCO 
juntament amb la qual fomenta l'estudi 
intel·lectual de tots els aspectes de 
l'activitat arxivística, el desenvolupament 
de les institucions arxivístiques i la millora 
de l'accés als fons continguts en arxius. 
 
 
Que des d’una perspectiva internacional 
l’ICA mitjançant la Secció Internacional 
d’Arxius d’Esports (ICA/SPO), promou la 
preservació i salvaguarda dels arxius 
d’esports a tot el món, cooperant amb 
organitzacions esportives.  
 
Que entre els objectius de l’ICA/SPO hi ha 
el desenvolupament del directori mundial 
dels organismes que contenen arxius 
vinculats al món dels esports i la difusió 
per motivar la investigació del món de 
l’esport. 
 
 
Que tant des de la Secretaria General de 
l’Esport, com des de les conselleries de 
Presidència i de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, com des de les presidències 
de les quatres diputacions catalanes hi ha 
un interès en salvaguardar el patrimoni 
documental vinculat al món de l’esport 
català. 
 
 
I en quant que:  
 
I. El Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya té les 
competències en arxius en l’àmbit català i 
li correspon entre altres funcions establir 
programes d’actuació arxivística. 
 

the Law 10/2001, of 13 July 2001, on 
archives and documents, establish 
specific policies on preservation of the 
documentary heritage pertaining to such 
public and private organisations. 
 
Whereas the International Council on 
Archives (ICA) is an international non-
governmental organisation which 
promotes the use, development and 
preservation of archival heritage around 
the world. It does so through 
cooperation among its members in a 
framework of collaboration with 
UNESCO aimed at encouraging the 
intellectual study of all aspects of 
archival activity, the development of 
archival institutions and the 
improvement of access to records 
contained in archives. 
 
Whereas from an international 
perspective, the ICA promotes the 
preservation and safeguarding of sport 
archives all over the world, cooperating 
with sports organisations through its 
Section on Sport Archives (ICA/SPO). 
 
Whereas among the objectives of the 
ICA/SPO is development of the 
worldwide directory of sports archive 
institutions holding records related to the 
world of sport, and the dissemination of 
information aimed at motivating 
research into this area. 
 
Whereas the Secretary General of 
Sports, the Ministry of the Presidency 
and the Ministry of Culture of the 
Government of Catalonia, and the 
offices of the presidents of the four 
Catalan provincial councils have all 
expressed interest in safeguarding 
documentary heritage related to the 
world of sport. 
 
And inasmuch as:  
 
I. The Catalan Ministry of Culture is the 
competent body in Catalonia for matters 
relating to archives, one of its functions 
being to establish programmes of 
archival activity. 
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II. La política arxivística del Departament 
de Cultura mitjançant la Subdirecció 
General d’Arxius i Museus contempla, en 
l’eix d’acció de foment de la recerca, obrir 
línies de cooperació amb altres institucions 
afins, i, en l’eix d’actuació que té per 
objecte promoure la projecció internacional 
de l’arxivística catalana, el 
desenvolupament de polítiques de 
cooperació internacionals a l’entorn de la 
gestió conservació  i difusió dels fons 
documentals, amb l’objecte de preservar i 
conservar el patrimoni documental, facilitar 
l’accés dels ciutadans a la informació i la 
documentació i col·laborar sobre la difusió 
de la història i la defensa del patrimoni 
documental mitjançant projectes 
transversals. 
 
 
 
 
III. La Secretaria General de l'Esport 
desenvolupa les competències exclusives 
de la Generalitat de Catalunya en el camp 
de l'esport i del lleure, d'acord amb l'article 
134 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, 
i és l'òrgan de direcció de l'Administració 
esportiva de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita al Departament de la Presidència, 
que té assignades les competències en 
matèria esportiva. 
 
Entre les funcions de la Secretaria  
General de l’Esport, hi ha la de 
promocionar les actuacions encaminades 
a fer que l'esport federat es projecti en el 
context de l'esport internacional així com, 
el suport i la promoció de la divulgació 
esportiva del teixit associatiu, que refermi 
l'esport com part important de la cultura de 
Catalunya. 
 
IV. El Consell Internacional d’Arxius amb 
seu a Paris, és una entitat amb projecció 
internacional, i mitjançant la Secció 
Internacional d’Arxius d’Esports -ICA/SPO- 
, promou la preservació i salvaguarda dels 
arxius d’esports a tot el món, cooperant 
amb organitzacions esportives i és un 
referent que reforça la necessitat de 
disposar d’una política de preservació del 
patrimoni documental en l’àmbit de l’esport 
que garanteixi l’accés a la informació i 

II. The Ministry of Culture’s archival 
policy, implemented through the Deputy 
Directorate-general of Archives and 
Museums, refers to two main lines of 
intervention. In that of action to foster 
research, it sets out to open avenues of 
cooperation with other, similar 
institutions; and in that of action aimed 
at promoting the international projection 
of Catalan archival activity it develops 
international cooperation policies 
regarding the management, 
preservation and dissemination of 
documentary fonds. The goal of this 
policy is to preserve and conserve 
documentary heritage, facilitate people’s 
access to the information and 
documentation it contains and 
collaborate in the dissemination of 
history and defence of documentary 
heritage through transversal projects. 
 
III. The Secretary General of Sports 
exercises the exclusive powers of the 
Government of Catalonia in the field of 
sport and leisure, in accordance with 
Article 134 of the Statute of Autonomy of 
Catalonia. It is the management body of 
that government’s Sports Administration, 
attached to the Ministry of the 
Presidency, which is assigned the 
powers in matters relating to sports. 
 
The functions of the Secretary General 
of Sports include promoting actions 
intended to extend federated sport in the 
international context, as well as 
supporting and encouraging the 
dissemination of sports activities in 
Catalonia’s fabric of associations, a 
factor which consolidates sport as an 
inherent part of Catalan culture. 
 
IV. The International Council on 
Archives, with headquarters in Paris, is 
an internationally recognised institution 
which promotes the preservation and 
safeguarding of sport archives all over 
the world, cooperating with sports 
organisations through the Section on 
Sport Archives (ICA/SPO). The ICA 
constitutes a point of reference that 
underlines the need for a documentary 
heritage preservation policy in the 
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documentació. 
 
V. Els Arxius generals de les quatre 
diputacions catalanes, en tant que adscrits 
al Sistema d’Arxius de Catalunya, tenen 
dipositada documentació relacionada amb 
el món de l’esport i per tant possibles 
receptors i promotors de la conscienciació 
de la necessitat de preservar aquesta 
memòria esportiva. 
 
VI Els serveis d’esports de les quatre 
diputacions catalanes, col·laboren en la 
divulgació esportiva catalana i són 
coneixedors de la realitat esportiva en els 
municipis catalans. 
 
 
VII. Els arxius són una de les fonts 
primàries i primordials d’informació per a 
preservar la memòria històrica i tenen 
atribuïda, entre altres, la funció de 
promoció de la recerca; en aquest sentit, 
tenen objectius comuns i/o 
complementaris en aquestes àrees amb 
aquelles institucions i altres òrgans de 
l’administració que endeguin projectes 
transversals de recuperació de la memòria 
històrica i projectes de recerca en l’àmbit 
de la història. La tradició d’esport i 
associacionisme queda recollida en els 
diferents arxius catalans que tenen 
dipositats fons d’entitats esportives i 
documents vinculats al món de l’esport.  
 
 
VIII. Per tot l’exposat, les parts consideren 
que la col·laboració mútua pot ser en molts 
aspectes valuosa i eficaç. 
 
 
IX. A l’hora de valorar les possibles 
fórmules que, a l’empara de la normativa 
legal vigent, permetin articular la 
col·laboració, es considera que resta 
justificada la formalització d’un conveni 
que estableixi la col·laboració i coordinació 
que permeti avançar cap a objectius 
comuns, evitant duplicitat d’actuacions i 
economitzant recursos. 
 
 
Per tot el que s’ha indicat anteriorment, les 
parts acorden subscriure el present 

sphere of sport which guarantees 
access to information and 
documentation. 
 
V. Inasmuch as they form part of the 
Catalonia Archive System, the general 
archives of the four Catalan provincial 
councils contain documentation related 
to the world of sport and are thus both 
possible recipients and promoters of 
initiatives to raise awareness of the 
need to preserve this sporting history. 
 
VI. The sports services of the four 
Catalan provincial councils collaborate 
in the dissemination of Catalan sport 
and possess detailed knowledge of the 
sporting reality in Catalan towns and 
cities. 
 
VII. Archives are one of the primary and 
primordial sources of information to 
preserve historical memory and are 
therefore assigned, among others, the 
function of promoting research. In this 
regard, they share common and/or 
complementary goals in this area with 
institutions and other bodies of the 
administration that direct transversal 
projects engaged in recovery of the 
historical memory and in historical 
research. The tradition of sport linked to 
associative movements is recorded in 
the numerous Catalan archives 
containing the records of sports entities 
and documents related to the world of 
sport. 
 
VIII. In view of the foregoing, the parties 
consider that mutual collaboration may 
prove beneficial and effective in many 
aspects. 
 
IX. When evaluating the possible 
formulae that, pursuant to current 
legislation, may enable the organisation 
of such collaboration, it becomes clear 
that elaboration of an agreement is 
justified to establish cooperation and 
coordination which will facilitate the 
pursuit of common objectives, avoiding 
duplication of actions and economising 
resources.  
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conveni de col·laboració que es regirà pels 
següents 
 
PACTES: 
 
Primer.- Objecte. 
 
És objecte d’aquest conveni fixar el marc 
de col·laboració entre el Departament de 
Cultura, a través de la Subdirecció General 
d’Arxius i Museus de la Direcció General 
d’Arxius Biblioteques i Museus, i el 
Departament de Presidència, a través de 
la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, i les quatre 
diputacions catalanes, amb el Consell 
Internacional d’Arxius en el 
desenvolupament d’un projecte de 
recuperació dels arxius del món de l’esport 
 
 
 
El desenvolupament d’aquesta 
col·laboració haurà d’establir-se a través 
d’una programació biennals i específica 
que s’elaborarà de comú acord entre les 
parts.  
 
Segon.- Obligacions de les parts per a 
2015 
 
Dels Departaments de Cultura i de la 
Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Mitjançant la Subdirecció General d’Arxius 
i Museus : 
 
1. Aportar la informació existent sobre el 

Cens d’Arxius de Catalunya en relació 
als fons documentals relacionats amb 
entitats esportives dipositats als arxius 
catalans. 

2. Elaborar un sistema d’informació que 
permeti relacionar les entitats 
esportives amb els possibles arxius 
públics receptors de la documentació. 

3. Elaborar l’inventari dels fons històrics 
de les entitats esportives catalanes. 

4. Promoure l’ingrés en els arxius públics 
de l’esmentada documentació, amb 
l’objectiu de garantir la conservació, el 
tractament, la descripció, l’accés i la 
difusió del patrimoni documental català 

Now, therefore, the Parties agree to sign 
this collaboration agreement, which shall 
be governed by the following 
 
CLAUSES: 
 
First. Purpose 
 
The purpose of this agreement is to 
establish the framework of collaboration 
between the Catalan Ministry of Culture, 
through the Deputy Directorate-general 
of Archives and Museums of the 
General Directorate of Archives, 
Libraries, Museums and Heritage, the 
Catalan Ministry of Presidency, through 
the Secretary General of Sports, and the 
four Catalan provincial councils with the 
International Council on Archives, in 
development of a project for the 
recovery of archives in the world of 
sport. 
 
The development of this collaboration 
shall be established by means of 
specific biennial programmes which 
shall be drawn up by mutual agreement 
among the Parties.  
 
Second. Obligations of the parties for 
2015 
 
On the part of the Ministry of Culture 
and the Ministry of the Presidency of the 
Government of Catalonia 
 
Through the Deputy Directorate-general 
of Archives and Museums: 
 
1. Provide existing information from the 

Survey of Archives of Catalonia with 
respect to documentary fonds 
relating to sports entities deposited in 
Catalan archives. 

2. Prepare an information system which 
enables sports entities to link up with 
possible public archives that receive 
the documentation. 

3. Draw up an inventory of the historical 
fonds pertaining to Catalan sports 
entities. 

4. Promote the depositing of the 
aforementioned documentation in 
public archives, with the aim of 
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vinculat amb el món de l’esport. 

 
Mitjançant la secretaria General de 
l’Esport: 

1. Aportar la informació del Registre 
d’Entitats Esportives. 

2. Identificar les entitats esportives de 
caràcter històric. 

3. Donar a conèixer el projecte “Fem 
arxius fem esport” al conjunt d’entitats 
esportives de Catalunya. 

4. Promoure l’ingrés en els arxius públics 
de la documentació de les 
esmentades entitats, amb l’objectiu de 
garantir la conservació, el tractament, 
la descripció, l’accés i la difusió del 
patrimoni documental català vinculat 
amb el món de l’esport 

 
- De les Diputacions Provincials catalanes 
 
1. Impulsar el projecte “Fem arxius fem 

esport” en els municipis, els 
organismes i les entitats de tot el seu 
àmbit terrritorial. 

 
2. Col·laborar en l’elaboració de 

l’Inventari dels fons històrics de les 
entitats esportives catalanes. 

3. Col·laborar en la identificació de les 
entitats esportives del seu àmbit 
territorial 

 
- Del Consell Internacional d'Arxius, a 
través de la Secció Internacional d'Arxius 
d'Esports, ICA/SPO, 
  
 
1. Fer el seguiment del projecte 

promovent la salvaguarda i l'ús dels 
arxius i documents vinculats al món de 
l'esport. 

2. Col·laborar en la difusió del projecte 
"fem esport..fem arxiu" en jornades, 
congressos i seminaris i tallers i web de 
l'ICA/SPO 

3. Fer conèixer al públic en general la 
necessitat de preservar els arxius de 
les associacions i clubs privats 
esportius, especificant el cas català.  

4. Incorporar en el directori mundial 
d'institucions i entitats que contenen 

ensuring its conservation, 
processing, description and access, 
and the dissemination of Catalan 
documentary heritage related to the 
world of sport. 

Through the Secretariat General of 
Sports: 

1. Provide information from the Register 
of Sports Entities. 

2. Identify historic sports entities. 
3. Raise awareness of the “Let’s do 

sport... Let’s archive” project among 
sports entities in Catalonia. 

4. Promote the depositing of the 
aforementioned documentation in 
public archives, with the aim of 
ensuring its conservation, 
processing, description and access, 
and the dissemination of Catalan 
documentary heritage related to the 
world of sport. 

 
- On the part of the Catalan provincial 
councils 
 
1. Promote the “Let’s do sport... Let’s 

archive” project in the municipalities, 
local bodies and public entities 
throughout its geographical area. 

2. Cooperate in the preparation of an 
inventory of the historical fonds of 
Catalan sports entities. 

3. Collaborate in the identification of 
sports entities in its geographical 
area. 

 
- On the part of the International Council 
on Archives, through the Section on 
Sports Archives (ICA/SPO) 
 

 
1. Oversee the project, promoting the 

safeguarding and use of archives 
and documents related to the world 
of sport. 

2. Collaborate in dissemination of the 
“Let’s do sport... Let’s archive” 
project at conferences, congresses, 
seminars and workshops, as well as 
through the ICA/SPO website. 

3. Raise awareness among the wider 
public of the need to preserve the 
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documentació vinculada a l'esport i que 
està elaborant l'ICA/SPO, als arxius 
públics que disposen de documentació 
de clubs esportius catalans. 

 
 
 
- Del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació 
de Barcelona. 
 
El Departament de Cultura, a través de la 
Subdirecció General d’Arxius i Museus i la 
Diputació de Barcelona, a través de la 
Secretaria General, col·laboraran en 
desenvolupar un mapa d’actuació dels 
principals objectius.  
 
Totes les entitats col·laboraran en 
l’organització d’un cicle de conferències 
sobre el patrimoni documental del món de 
l’esport, així com la realització d’una 
exposició itinerant. Aquesta col·laboració 
es formalitzarà mitjançant la signatura 
d’una Addenda específica on acordarà 
detalladament les aportacions de 
cadascuna de les parts. 
 
Tercer.- Comissió de seguiment. 
 
Es constituirà una comissió de seguiment 
formada per un representant designat per 
cadascuna de les parts signants d’aquest 
conveni i una persona que exerceixi la 
direcció d’un arxiu de la Xarxa d’Arxius 
Comarcals que aixecarà acta de la reunió. 
Aquesta comissió de seguiment serà 
l’òrgan de potenciació, seguiment i 
avaluació de les accions derivades 
d’aquest conveni i es reunirà, almenys, 
una vegada l’any.  
 
 
 
Correspondrà a la Comissió, entre altres 
funcions, les de: 
 

a. Supervisar el desenvolupament 
d’aquest conveni i fer-ne el 
seguiment. 

b. Dissenyar i potenciar les activitats a 
realitzar en el marc del conveni. 

c. Avaluar les accions realitzades en el 
marc del conveni. 

archives of private sports clubs and 
associations, specifying the Catalan 
case. 

4. Include the public archives that 
contain documentation pertaining to 
Catalan sports clubs in the worldwide 
directory of institutions and 
organisations that possess sport-
related documentation, currently 
being compiled by the ICA/SPO.  

 
- On the part of the Catalan Ministry of 
Culture and the Barcelona Provincial 
Council 
 
The Ministry of Culture, through the 
Deputy Directorate-general of Archives 
and Museums, and Barcelona Provincial 
Council, through its Secretary General, 
will collaborate in developing a roadmap 
to achieving the project’s main goals.  
 
All of the aforementioned institutions will 
work together to organise a series of 
conferences on documentary heritage 
from the world of sport, and to create a 
travelling exhibition on the subject. This 
collaboration shall be made official by 
the signing of a specific addendum 
recording, in detail, the contributions to 
be made by each of the Parties. 
 
Third. Monitoring committee 
 
A monitoring committee will be formed 
made up of one representative 
designated by each of the Parties 
signatory to this agreement and a 
person who will undertake management 
of an archive of the Network of Regional 
Archives (Xarxa d’Arxius Comarcals). 
The Committee will draw up minutes of 
its meetings, and will be responsible for 
promoting, overseeing and evaluating 
the actions deriving from this 
agreement, meeting no less than once a 
year. 
 
Among other functions, the Committee 
will: 
 
a. Oversee execution of this agreement 

and monitor its progress. 
b. Design and strengthen the activities 
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d. Elaborar, proposar i activar els 
possibles convenis específics 
necessaris d’acord amb el programa 
d’activitats que les parts es proposin 
impulsar. 

e. Resoldre les incidències que es puguin 
produir en execució del conveni. 

 
Quart.- Ampliació de la col·laboració. 
 
Les parts es comprometen a realitzar els 
seus millors esforços per tal d’ampliar en 
el futur la col·laboració que s’estableix 
mitjançant el present conveni, per tal de 
contribuir a potenciar i difondre els seus 
respectius objectius. 
 
Cinquè.- Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació 
expressa de la voluntat de les parts, en 
relació amb la matèria aquí continguda, i 
recull l'esperit i els objectius de les 
converses i els acords orals i escrits que 
hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a 
aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni 
haurà de constar per escrit i estar signada 
per les parts, estant aquestes degudament 
autoritzades per a fer-ho.  
 
Sisè.- Dades personals. 
 
Les parts s’obliguen a no difondre la 
informació i les dades personals que 
puguin conèixer per raó del present 
conveni, abstenint-se de realitzar accions, 
derivar o transmetre qualsevol informació 
d’aquestes dades.  
 
 
Setè.- Vigència del conveni. 
 
Aquest conveni tindrà vigència de tres 
anys, comptats des de la seva signatura i 
podrà ser prorrogat, per escrit i de forma 
expressa, per períodes anyals.  
 
Qualsevol de les parts pot comunicar amb 
un avís previ de sis mesos i per escrit la 
seva voluntat de rescindir l’acord. 
 
Vuitè.- Causes d’extinció del conveni. 

to be carried out in the framework of 
the agreement. 

c. Evaluate actions undertaken in the 
framework of the agreement. 

d. Draw up, propose and activate 
possible specific agreements 
necessary for the activities 
programme that the Parties propose 
to create. 

e. Resolve incidents that may arise in 
execution of the agreement. 

 
Fourth. Extension of the collaboration 
 
The Parties undertake to employ their 
best efforts to extend in the future the 
collaboration established in the present 
agreement, with a view to consolidating 
and disseminating its respective goals.  
 
 
Fifth. Modification of the agreement 
 
This agreement constitutes expression 
of the Parties’ intentions in relation to 
the matters contained herein. It 
summarises the spirit and aims of 
conversations and verbal and written 
agreements that may have taken place 
prior to its execution. 
 
Any modification of this agreement must 
be made in writing and signed by the 
Parties, a function the latter are duly 
authorised to carry out.  
 
Sixth. Personal data 
 
The Parties undertake not to divulge 
information and personal data that may 
come to their attention as a result of this 
agreement, refraining from taking any 
action, or deriving or transmitting any 
details relating to such information.  
 
Seventh. Validity of the agreement 
 
This agreement shall remain valid for 
three years, as from the date it is 
signed, and may be extended, expressly 
and in writing, by yearly periods.  
 
Any of the Parties may communicate, in 
writing and giving six months’ notice, 
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Són causes d’extinció del present conveni: 
 
 
1. El transcurs del termini de vigència. 
2. L’incompliment greu i manifest, material 

o legal, de qualsevol de les obligacions 
derivades d’aquest conveni. 

3. El mutu acord de les parts signatàries. 
4. La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o 

finalitat prevista en el present document. 
5. Qualsevol de les causes de resolució 

previstes en aquest conveni o en el 
marc normatiu vigent. 

 
 
 
Novè.- Naturalesa jurídica del conveni. 
 
previsions acordades i, en allò no previst 
específicament, es regirà per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les 
normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a 
l’objecte del conveni. 
 
 
 
 
Desè.- Jurisdicció competent. 
 
La naturalesa administrativa del present 
conveni fa que siguin competents, per 
resoldre en darrera instància els conflictes i 
incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
I, en prova de conformitat i acceptació, les 
parts signen el present document per 
septuplicat exemplar i a un sol efecte, en 
el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 

their intention to rescind this agreement. 
 
Eighth. Reasons for termination of the 
agreement 
 
 
The following are reasons for termination 
of this agreement: 
 
1. Expiry of the period for which it was 

established. 
2. Serious and persistent material or 

legal non-compliance with any of the 
obligations undertaken herein. 

3. Mutual agreement of the Parties. 
4. The impossibility of achieving the 

purpose or goals established herein. 
5. Any of the reasons for termination 

provided in the present agreement or 
in the current regulatory framework. 

 
 
Ninth. Legal nature of the agreement 
 
The present agreement is administrative 
in nature and binds the signatory 
organisations in accordance with the 
agreed provisions, and in that not 
specifically provided shall be governed by 
provisions on inter-administrative 
relations, the common rules of Law 
30/1992, of 26 November 1992, on the 
legal regime of public administrations and 
common administrative procedures, and 
by other regulations applicable to its 
purpose. 
 
Tenth. Competent jurisdiction 
 
The administrative nature of this 
agreement means that the contentious-
administrative courts shall be competent 
to resolve, in the final instance, upon any 
conflicts and incidents that may arise.  
 
 
In witness thereof, the Parties sign this 
document in seven copies, to one sole 
effect, in the place and on the date first 
above written. 
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Segon.- COMUNICAR aquest acord als Departaments de la Presidència i de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, al Consell Internacional d’Arxius i a les Diputacions de 
Girona, Lleida i Tarragona. 
 
6.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’informe relatiu a l’expedient de modificació d’estatuts de la Mancomunitat  
Intermunicipal del Cardener.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de data 23 de març de 2015 de la Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener, amb registre d’entrada a la Diputació de Barcelona de data 25 de març de 
2015, pel que es sol·licita l’informe previ de la Diputació de Barcelona sobre la 
modificació d’estatuts de l’esmentada Mancomunitat. 
 
Vist l’informe emès, en data 15 d’abril de 2015, per la Secretaria de la Corporació en 
sentit favorable a la modificació d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l'apartat 
3.4.j de la Refosa 1/2015 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència de data 8 de gener de 2015, núm. 5/15 i modificada pel 
Decret de13 de gener de 2015, núm. 29/15, i publicada en els BOPB del 13 de gener 
de 2015 i 22 de gener de 2015, respectivament. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria d’aquesta Corporació en 
relació amb l’expedient de modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
del Cardener, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA “MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL DEL CARDENER” 

 
 

Des de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, constituïda pels Ajuntaments de Sant 
Joan de Vilatorrada, Súria, Santpedor, Callús, Castellnou de Bages i Sant Salvador de 
Guardiola, s’ha tramés l’expedient relatiu a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat, 
aprovat pel Ple de la Mancomunitat celebrat el dia 17 de desembre de 2014, als efectes que 
per aquesta Corporació s’emeti el corresponent informe, amb caràcter previ a la remissió de 
l’acord als Ajuntaments membres de la Mancomunitat per a la seva respectiva aprovació. 
 
a) Disposicions legals 
 
D’acord amb el que disposen l’article 44.3.b i 44.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de 
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juliol i l’art. 35.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL), el procediment d’aprovació dels estatuts de 
les mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les comunitats autònomes i 
s’ajustarà en qualsevol cas a determinades regles entre les quals es disposa que la 
Diputació o Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte 
d’estatuts de les mancomunitats. 
 
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), ha 
suprimit la referència a la necessitat que la Diputació o Diputacions provincials afectades 
emetin informe previ sobre el projecte d’estatuts de les mancomunitats, que figurava a l’antic 
article 115.1.c), de la Llei municipal catalana. 
 
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i 
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la 
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de 
les diputacions provincials interessats, ha estat també derogat expressament pel Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació 
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic, 
és de plena aplicació al present cas. 
 
b) Observacions a la proposta de modificació d’estatuts 
 
D’acord amb la part expositiva del dictamen del Ple de la Mancomunitat, de data 6 de març 
de 2014, la present proposta de modificació d’estatuts s’efectua a conseqüència del mandat 
legal previst a la Disposició Transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), quan disposa que les 
mancomunitats de municipis hauran d’adaptar els seus estatuts al que preveu l’art. 44 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL). Igualment, s’aprofita 
aquest tràmit per introduir altres variacions pròpies de la realitat pràctica, jurídica i operativa. 
 
L’esmentada Disposició Transitòria igualment assenyala que les mancomunitats de 
municipis estan orientades exclusivament a la realització d’obres i la prestació dels serveis 
públics que siguin necessaris per tal que els municipis puguin exercir les competències o 
prestar els serveis enumerats als articles 25 i 26 de la LBRL. 
 
A la vista de la proposta s’escau analitzar la legislació vigent per determinar la correcta 
adaptació dels estatuts al mandat legal que imposa la DT 11ª LRSAL. 
 
En aquest context la proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener té múltiples variacions, que seguidament es transcriuen i 
analitzen1, resultant objecte d’anàlisi del present informe tant sols el que s’assenyala com a 
modificacions i no pas la resta dels estatuts: 
 
 
 
 

                                                 
1 S’integra en negreta allò que és objecte de modificación. 
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Article 1. Municipis integrants i noves incorporacions 
 
“1. De conformitat amb el que disposa l’art. 44 de la LBRL, en concordança amb els 
articles 113 i següents de la LMRLC i 90 i següents del Reglament de demarcació i 
població, els Ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada, Súria, Santpedor, Callús, 
Castellnou de Bages i Sant Salvador de Guardiola, tots ells de la Comarca del Bages, 
constitueixen la Mancomunitat Intermunicipal voluntària, per a les finalitats de la 
competència municipal que s’expressen en l’article 11 d’aquests Estatuts. 
 
2. Podran incorporar-se a la Mancomunitat els municipals als quals interessi, 
sempre que assumeixin les obligacions que s’assenyalen en aquests Estatuts i les 
formalitats i requisits exigits a la legislació vigent. 
 
3. Les incorporacions hauran de ser informades favorablement per la Junta, 
ratificades pels Plens dels Ajuntaments ja integrants de la Mancomunitat i 
tramitades d’acord amb el que es preveu per la LMRLC. En l’acord que adopti la 
Junta informant les adhesions, es farà constar la consegüent adequació dels 
Estatuts, i s’adoptarà el quòrum especial previst en l’article 14, apartat 4.” 
 

La proposta d’article 1 es troba en conjunt correcta malgrat que es podria haver aprofitat la 
modificació dels estatuts per actualitzar la normativa citada, concretament pel que fa a la 
menció de l’art. 113 i següents del LMRLC, relatius a la regulació de les mancomunitats de 
municipis que actualment es trobarien als articles 115 i següents del DL 2/2003, del 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC). 
 
Article 3. Òrgans de govern 
 
“1. (...) 
2. (...) 
3. En la sessió de constitució de cada nova Junta de la Mancomunitat es nomenaran 
les persones membres de la Comissió de Comptes, amb un mínim de tres. Aquesta 
Comissió serà presidida pel/per la vicepresident/a segon/a.” 
 

Es considera correcta la introducció de la Comissió de comptes, en tant s’entén que es 
refereix a l’anomenada normativament Comissió especial de comptes, regulada als articles 
58 del TRLMRLC i 116 LBRL, entre d’altres. La previsió d’un mínim de tres membres s’adiu 
a la regulació legal establerta ja que en no establir-se un màxim de membres permet complir 
les regles de la proporcionalitat de la representativitat política municipal. 
 
Article 7. Personal 
 
“1. (...) 
2. (...) 
3. La provisió del personal funcionari i laboral de la Mancomunitat es realitzarà pels 
sistemes de selecció pública previstos a la normativa d’ocupació publica. 
4. (...) 
5. (...)” 
 

Es considera correcta la introducció. 
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Article 11. Serveis 
 
“1. La Mancomunitat té per objecte conjuminar esforços i possibilitats econòmiques dels 
esmentats Municipis, per a la creació i sosteniment dels següents serveis: 
a) Recollida, gestió i tractament de residus. 
b) Agents de desenvolupament local, ambiental o laboral. 
c) Grua i dipòsit de vehicles. 
d) Recollida d’animals abandonats i tractament de plagues. 
e) Neteja viària. 
f) Jardineria de parcs i zones verdes, conservació i senyalització de camins i vies 
rurals. 
g) Manteniment i neteja  d’instal·lacions, equipaments i espais públics. 
h) Promoció de recursos turístics. 
i) Consultoria i assistència especialitzada en matèries objecte de la Mancomunitat, sense 
perjudici de les atribucions d’informe i assessoria que correspon als funcionaris 
d’habilitació nacional. 
2. (...)” 
 

L’article 11 dels estatuts de la Mancomunitat estipula els serveis que seran objecte de 
prestació, donant així compliment a un dels continguts mínims que han de tenir els estatuts 
de les mancomunitats de conformitat amb el que preveuen els articles 44.2 LBRL – objecte i 
competència-, 116.2.b) TRLMC – objecte i competències- i 36.4 TRRL – finalitats-.  
 
Es tracta, doncs, de determinar si l’objecte i competències de la Mancomunitat donen 
compliment a la LRSAL. 
 
L’apartat 1) destaca nou apartats de competències municipals concretes a desenvolupar, 
d’entre els quals només es modifiquen quatre dotats de contingut: 
 
- d) ... i tractament de plagues: la protecció a la salubritat pública està prevista com a 
competència pròpia municipal a l’article 25.2.j) de la LBRL d’acord amb la redacció donada 
per la LRSAL i a l’art. 66.3.h) del TRLMC, i en exercici d’aquesta competència els 
ajuntaments han de poder controlar i tractar les possibles plagues. 
 
- f) ... conservació i senyalització de camins i vies rurals: en relació a si s’entén inclosa 
dintre de la competència de "Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad" 
de la nova redacció de l’art. 25.2.d) LBRL, la referència a l’antiga competència de 
"pavimentación de vías públicas y conservación de caminos rurales", s’ha d’entendre que 
s’inclouen dintre del nou tenor literal del precepte pel fet que no tindria sentit que una 
administració local es veiés privada d’aquest servei que és propi del municipi i perfectament 
plausible entendre que tant la pavimentació de les vies públiques com el manteniment i la 
conservació dels camins rurals estan inclosos dintre del concepte de "infraestructura viaria y 
otros equipamientos de su titularidad". L’àmbit de la senyalització es considera recollit a l’art. 
25.2.g) LBRL, relatiu al “Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte 
colectivo urbano”. Aquesta competència, pel que fa a la conservació de camins i vies rurals, 
està prevista literalment a l’art. 66.3.d) del TRLMRLC. L’àmbit de la senyalització es 
considera recollit a l’art. 66.3.b) del TRLMRLC, quan estipula “L’ordenació del trànsit de 
vehicles i de persones en les vies urbanes”. 
 
- g) Manteniment i neteja d’instal·lacions, equipaments i espais públics: la introducció de la 
neteja d’instal·lacions, equipaments i espais públics s’ha d’entendre circumscrita dintre dels 
serveis obligatoris a tots els municipis d’acord amb el previst a l’art. 26.1.a) de la LBRL 
relatiu a la limpieza viaria. Igualment la neteja considera recollida amb caràcter general a 
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l’art. 66.3.l) del TRLMRLC, quan estipula entre d’altres competències “...els serveis de 
neteja viària,...”. 
 
- h) Promoció de recursos turístics: aquesta competència es considera inclosa dintre de 
la previsió de l’art. 25.2.h) LBRL relativa a la “Información y promoción de la actividad 
turística de interés i ámbito local”. L’article 66.3.n) TRLMRLC recull el turisme amb caràcter 
general quan disposa “Les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l’ocupació del 
lleure, el turisme”. 
 
Es constata que els cinc apartats de competències municipals especificats tenen un 
reflex als articles 25 o 26 de la LBRL i a l’art. 66 del TRLMRC. 
 
Altrament, i atès que els municipis mancomunats tenen tots ells, inclosos els de darrera 
incorporació, una població inferior a 20.000 habitants, cal tenir present allò que disposa 
l’art. 26.2 de la LBRL, d’acord amb la redacció donada per la LRSAL a efectes de la 
coordinació per les Diputacions provincials o entitats equivalents de determinats serveis. 
 
Així, dels serveis públics que prestarà la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener d’acord 
amb les novetats previstes a la proposta de redacció de l’art 11 dels seus estatuts, s’hauria 
de tenir en consideració que hauran de ser objecte de coordinació a efectes de l’art. 26.2 
LBRL els següents serveis que presti: 
 
- art. 26.2.b) “limpieza viaria”, servei que es considera inclòs al servei en matèria de 
Manteniment i neteja d’instal·lacions, equipaments i espais públics, de la proposta de 
redacció de l’art.11 dels estatuts de la Mancomunitat. 
 
Per tant, cal prendre en consideració que : 
 
1r L’art. 26.2, 1r paràgraf de la LBRL prescriu que en els municipis amb població inferior a 
20.000 habitants serà la Diputació provincial o entitat equivalent la que coordinarà, entre 
altres, els serveis indicats.  
 
2n Tots els municipis que integren la Mancomunitat (detallats a l’inici del present Informe) 
tenen una població inferior a 20.000 habitants.  
 
3r Entre les previsions per a l’articulació de la coordinació de serveis per part de la Diputació 
es troba, precisament, la gestió a través de mancomunitats (art. 26.2, 2n paràgraf de la 
LBRL).  
 
Article 14. Potestats i règim de votacions 
 

“1. (...) 
2. (...) 
3. Ordinàriament els acords de la Junta es prendran per majoria simple. Els vots es 
ponderaran en la forma següent: 
a) Cada membre de la Junta de la Mancomunitat disposarà d’un vot. 
b) Els/les representants dels Municipis als que es presti el servei de recollida de 
deixalles, disposaran d’un vot addicional. 
c) Els/les representants dels Municipis als que es presti el servei de neteja viària, 
disposaran d’un vot addicional. 
d) A més, cada membre de la Junta de la Mancomunitat disposarà d’un vot 
addicional per cada servei, no inclòs en els apartats anteriors, que la Mancomunitat 
li presti al municipi, l’import del qual, en termes anyals, sigui igual o superior a 
50.000 €. 
4. (...)” 
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Atesa la naturalesa associativa de la mancomunitat, com entitat que gestiona determinats 
serveis públics mitjançant un acord previ de voluntats municipals, es pot considerar d’utilitat 
que es disposi d’un sistema ponderat del vot, depenent de la importància relativa dels 
serveis que es presten als membres, el que ha de facilitar la presa de decisions, ja que no 
totes les entitats integrants contribueixen a la mancomunitat de la mateixa forma motiu pel 
qual tampoc han de tenir els mateixos drets de vot. El sistema ponderat de votació 
condicionat als serveis rebuts pel municipi que s’ha proposat permet actualitzar de forma 
automàtica la ponderació del vot en funció dels serveis rebuts en el moment de la celebració 
de la Junta. 
 
Sobre el vot ponderat s'ha de recordar que té un reconeixement i emparament previstos al 
TRLMC (art. 58.3, comissió especial de comptes, i 60.5, comissions informatives i de 
seguiment). 
 
Article 15. Recursos de la Mancomunitat i criteris d’aportacions 
 
“1. (...) 
2. Per a la determinació de les aportacions previstes en l’apartat 1.e) anterior, 
s’atendrà als criteris següents: 
 
a) La Mancomunitat realitzarà i trametrà una liquidació mensual a cada Ajuntament a 
qui presti serveis dels previstos en el seu objecte dins de la primera quinzena de 
cada mes, referides al darrer dia del mes anterior. 
 
b) Si per causes alienes a la Mancomunitat, aquesta no disposa de tota la 
documentació en el termini esmentat anteriorment, es realitzarà la liquidació en base 
a les dades de la liquidació del mes anterior, regularitzant-se les quantitats que 
correspongui en la següent liquidació. 
 
c) Quan l’estimació de la liquidació sigui inferior a 300 €, s’informarà al corresponent 
ajuntament d’aquesta circumstància via telemàtica  s’acumularà a la següent 
liquidació. En tot cas, finalitzat el trimestre natural, caldrà fer la liquidació sigui quin 
sigui l’import resultant. 
 
d) Per realitzar el càlcul d’aquesta liquidació es tindrà en compte els costos directes 
dels serveis prestats per la Mancomunitat a cada ajuntament i també s’inclourà la 
repercussió dels costos generals, entre d’altres els costos de la seu de la 
Mancomunitat, serveis generals administratius i els de secretaria, intervenció i 
tresoreria, estimats aquests en base a les dades de la liquidació de l’exercici 
anterior. La imputació als ajuntaments que correspongui dels ingressos rebuts per la 
Mancomunitat es realitzarà en la liquidació mensual corresponent al mes en que s’ha 
produït l’ingrés a la Tresoreria. 
 
e) Les liquidacions indicades anteriorment hauran de ser fetes efectives per cada 
ajuntament abans dels dos mesos posteriors de la data de referència de la liquidació. 
 
f) Excedit el termini indicat anteriorment s’aplicarà a l’Ajuntament deutor de la 
Mancomunitat, en concepte d’interessos de demora, l’interès legal vigent en cada 
moment pel període de demora transcorregut. 
 
g) En el cas que la Mancomunitat hagi de portar a terme operacions d’endeutament a 
curt termini per cobrir les demores per part dels ajuntament en el pagament dels 
serveis prestats, els costos d’aquestes operacions (financers i de formalització) es 
consideraran costos directes dels ajuntaments deutors i així es repercutiran en les 
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liquidacions mensuals que corresponguin. En el cas de que l’interès de demora 
aplicable no sigui inferior al cost financer de l’operació d’endeutament a curt termini, 
no es repercutirà aquest cost. Si no es compleix aquesta condició, a partir del 
moment en que es repercuteixin els costos financers de l’endeutament a llarg termini 
es deixarà d’aplicar linterès de demora. 
 
h) Així mateix, la Mancomunitat podrà fer efectiu part de les factures presentades 
pels contractistes en funció dels pagaments reals fets pels ajuntament, i deixant 
pendent l’import imputat als ajuntaments deutors. 
 
i) Els costos que la Mancomunitat hagi d’assumir com a conseqüència de les 
reclamacions dels seus creditors pels imports deixats de pagar segons el que es 
preveu en el paràgraf anterior, seran considerats costos directes imputables 
únicament als respectis ajuntaments deutors. Aquesta imputació serà incompatible 
amb la liquidació d’interessos de demora. 
 
j) Dins dels dos primers mesos de cada exercici la Mancomunitat practicarà i 
trametrà als diferents ajuntaments la liquidació corresponent a l’exercici anterior, 
tancada a 31 de desembre, comprensiva de tots els ingressos i despeses imputables 
a cada ajuntament. Amb anterioritat al 30 d’abril, s’hauran de fer efectius els imports 
d’aquestes liquidacions, tant per part de la Mancomunitat si en resulten saldos a 
retornar als ajuntaments, com si aquests han de completar els imports que ja s’han 
liquidat amb anterioritat. 
 
k) Per les operacions d’endeutament a llarg termini pel finançament de les inversions 
que porti a terme la Mancomunitat, serà la Junta qui fixarà raonadament els criteris 
de liquidació als ajuntaments membres, atenent les circumstàncies que concorrin en 
cada cas concret. 
 
l) Pels ajuntaments que no siguin membres de ple dret de la Mancomunitat, en el 
conveni a subscriure entre ambdues parts obligatòriament s’haurà de contemplar el 
contingut dels punts d’aquest apartat. 
 
3. En el moment de l’adquisició de nous béns per part de la Mancomunitat s’establirà 
una aportació addicional per a cada ajuntament afectat pel servei prestat. 
 
3.1. Per calcular aquestes aportacions es considerarà la vida útil màxima de cada bé 
la proporcionalitat d’utilització del bé per part de cadascun dels membres. 
 
3.2. L’import d’aquestes aportacions no formaran part de la liquidació que anualment 
practiqui la Mancomunitat a cada ajuntament, i, en el moment de realitzar-se noves 
inversions, es disposarà em primer terme d’aquest fons, i si no fos suficient, l’import 
restant es liquidarà als ajuntaments que s’escaigui.” 
 

La inclusió dels apartats 2 i 3 en aquest article dels estatuts obeeix a la obligació de 
continguts mínims que han de tenir els estatuts de les mancomunitats, recollit a l’article 44.2 
LBRL, i concretament pel que fa a l’àmbit dels seus recursos. 
 
Al respecte, s’ha de posar de relleu que l’apartat 2.f), en imposar a l’Ajuntament deutor 
interessos de demora en cas que no facin efectives dintre de termini les liquidacions 
mensuals, si s’escau, dels serveis rebuts per la Mancomunitat, està aplicant allò que 
disposa l’art. 5 de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, de medidas de lucha contra la 
morosidad en operaciones comerciales. 
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A conseqüència d’aquesta actuació, l’apartat 2.g) preveu la possibilitat que la Mancomunitat 
dugui a terme operacions d’endeutament a curt i llarg termini per tal de fer front als 
pagaments no liquidats pels ajuntaments de l’apartat e.f), d’acord amb el previst a la 
normativa d’hisendes locals. Aquest fet pot donar lloc a que la Mancomunitat s’avoqui a 
indesitjables situacions d’inestabilitat pressupostària, motiu pel qual, s’haurà de tenir present 
i respectar els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic o de la regla de la 
despesa, regulats a la LO 2/2012, del 27 d’abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, principis tots ells que han de salvaguardar-se pel sector públic.  
 
Article 16. Pressupost de la Mancomunitat 
 
“1. La Junta aprovarà el pressupost format pel/per la President/a, atenint-se a les normes 
exigibles als Ajuntaments, i el/la President/a de la Junta exercirà les funcions d’Ordenador 
de pagaments, i totes les que, en matèria econòmica, s’atribueixin a l’Alcalde/essa en els 
Municipis, d’acord amb la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i amb la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.” 
 

Es considera correcta la introducció. 
 
Article 21. Separació d’un municipi mancomunat. 
 
“1. Qualsevol dels Municipis integrats en la Mancomunitat podrà sol·licitar la seva separació 
de l’Ens Mancomunat, havent-se de tramitar aquest previ acord de la Junta adoptat amb el 
quòrum especial previst a l’article 14.4, que determinarà necessàriament, les condicions 
de reversió dels béns que el municipi hagués aportat a la Mancomunitat, el règim a què 
quedarà sotmès el Municipi afectat en el compliment de les obligacions que fins aquell 
moment hagués assumit, i les modificacions estatutàries que fossin necessàries.” 
 

Les mancomunitats de municipis es constitueixen en la forma típica de l’associacionisme 
municipal, caracteritzant-se per 3 trets fonamentals: la seva composició exclusiva per 
municipis, el seu caràcter voluntari i la seva finalitat en execució comú d’obres o serveis 
determinats de la seva competència. 
 
Pel que fa a la separació d’un ajuntament respecte d’una mancomunitat cal remarcar que el 
caràcter voluntari de l’associacionisme constitueix aquesta possibilitat com a llibertat 
irrenunciable dels ajuntaments, respecte de la que no poden cabre més límits que els 
establerts a la llei o als estatuts, i això és el que està fent l’article 21.1, establir límits a la 
separació dels municipis que integren la Mancomunitat, mitjançant la introducció del quòrum 
de la majoria absoluta a l’acord de la Junta que determini les condicions de la separació. 
 
Es considera correcta la introducció. 
 
Article 23. Drets i obligacions dels Municipis mancomunats. 
 
“1. (...) 
2. (...) 
2.1 (...) 
2.2. Seran obligacions dels Municipis Mancomunats: 
a) Participar en la Junta de la Mancomunitat. 
b) Fer pagament de les aportacions econòmiques que corresponguin al Municipi, segons 
els termes regulats a l’article 15.2 d’aquests estatuts.  
c) Facilitar a la Mancomunitat les autoritzacions, llicències i permisos necessaris per la 
prestació dins del Municipi de serveis mancomunats.” 
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Es donen per reproduïts els comentaris fets a les modificacions de l’article 15 dels estatuts. 
 
Article 24. Deutes de la Mancomunitat. 
 
“1. Als ajuntaments que mantinguin deutes amb la Mancomunitat durant un termini 
superior a sis mesos se’ls podrà deixar de prestar els serveis per part de la 
Mancomunitat.“ 
 

Cal posar de manifest que, sent perfectament legal la previsió estatutària d’una mesura 
sancionadora d’aquest tipus als estatuts de les mancomunitats, no és menys cert que una 
decisió com aquesta pot arribar a afectar a la resta de municipis en sentit tal com un 
encariment del manteniment dels serveis de recepció o un empitjorament de la qualitat 
d’aquests. És per això que es recomana que aquesta competència, que hauria d’ésser de 
decisió col·lectiva, sigui atribuïda de forma expressa a la Junta de la Mancomunitat ja que 
contràriament la mateixa correspondrà a la Presidència per aplicació de l’article 4.1 dels 
estatuts. 
 
Article 25. Altres consideracions. 
 
“1. En tot allò no previst als presents Estatuts, s’aplicarà, de forma supletòria, la 
normativa de Règim Local.“ 
 

Es considera correcta la introducció. 
 
Examinada la proposta de modificació d’estatuts tramesa pel que fa exclusivament al 
redactat objecte de modificació dels Estatuts, i tenint en compte els comentaris efectuats, es 
troba en conjunt correcta a judici de la sotasignada, ja que en els articles que es modifiquen 
s’hi contemplen els extrems de regulació necessària continguts a l’article 44 de la LBRL, 
116.2 del TRLMRLC i es fan, en general, les previsions contingudes a l’article 48.2 del 
Decret 244/2007 abans esmentat. 
 
Finalment, es posa de relleu que la Disposició Transitòria 11ª de la LRSAL disposa que les 
mancomunitats adaptaran els seus estatuts a la nova regulació, això és a les competències 
municipals, en el termini de 6 mesos, resultant la conseqüència de no fer-ho el fet d’incórrer 
en causa de dissolució. La mateixa disposició atribueix la competència per a la tramitació de 
l’expedient a l’òrgan de govern de la Comunitat Autònoma, motiu pel qual a aquesta 
Corporació no li correspon pronunciar-se al respecte. 
 
c) Conclusió 
 
En conseqüència, sens perjudici de les precedents observacions, s’escau informar 
favorablement el contingut de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
del Cardener. 
 
No obstant això, la Junta de Govern, en exercici de la competència atribuïda per delegació 
de la Presidència, en l’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb 
projectes d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades i agrupacions per al 
sosteniment del lloc de treball de secretari, i d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j) de la 
Refosa 1/2015 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 8 
de gener de 2015, núm. 5/15 i modificada pel Decret de13 de gener de 2015, núm. 29/15, i 
publicada en els BOPB del 13 de gener de 2015 i 22 de gener de 2015, respectivament, 
acordarà el que estimi pertinent.” 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 31

 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener, pel seu coneixement i als efectes que s’escaiguin. 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
7.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 
d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Circuits de 
Catalunya SL per a la cooperació en les activitats que es desenvolupen al circuit 
de Barcelona-Catalunya.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Antecedents 
 

1. El Circuit de Barcelona-Catalunya va néixer l’any 1989 com un consorci impulsat 
per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló amb el Real 
Automòbil Club de Catalunya (en endavant RACC). Va ser concebuda com una 
entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia, constituïda per temps 
indefinit, en virtut de Decret 51/1989, de 7 de febrer, i des de desembre de 2013 
està configurada com a companyia mercantil “Circuits de Catalunya, SL”. Té com 
a funcions principals dotar a Catalunya d’un circuit permanent de velocitat de 
caràcter nacional i internacional i la gestió esportiva del circuit coordinada 
mitjançant una comissió integrada per la Secretaria General de l’Esport, el RACC 
i les federacions esportives catalanes interessades. 

 
El Circuit de Barcelona-Catalunya té com a objectiu posicionar-se com a referent 
internacional gràcies a la seva capacitat d’innovació. Els seus esforços es 
concentren en convertir-se en un potent motor econòmic de la zona i exportar la 
marca i valors arreu del món. 

 
2. Tenint en compte aquest objectiu, al Circuit de Barcelona-Catalunya es duen a 

terme grans esdeveniments de fort impacte econòmic, com són: el Gran Premi de 
Fórmula 1, el Gran Premi Motociclisme, els Test Days de F1 i altres proves del 
món del motor, com per exemple: FIM CEV Repsol International Championship, 
CC de motociclisme, 24 hores de motociclisme, 24 hores de Barcelona 
d’automobilisme, CC d’automobilisme, Internacional GT Open, Esperit de 
Montjuïc, Barcelona FIA World Rallycross. 

 
3. Aquestes activitats es desenvolupen al llarg de l’any i suposen un gran impacte 

econòmic, i tenen la seva manifestació, bàsicament en un increment de l’ocupació 
turística en les dates de celebració dels dos principals esdeveniments (Gran 
Premi de Fórmula 1 i el Gran Premi de Motociclisme), així com un increment de la 
restauració, l’ocupació hotelera i de l’activitat comercial, en general dels municipis 
del seu àmbit d’influència. 

 
És en aquest marc que tant la Diputació de Barcelona com el Circuit de 
Barcelona-Catalunya veuen en el circuit un pulmó de promoció econòmica i treball 
que incideix molt especialment en els municipis de la confluència del Vallès 
Oriental, Vallés Occidental, Barcelonès i Maresme. 
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En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de 
Desenvolupament Local, vol contribuir a la dinamització econòmica dels municipis 
de la província. 

 
4. Atès que Circuits de Catalunya SL no poden atendre la despesa, mitjançant 

escrit de data 14 d’abril de 2015 signat pel seu Director General motiva la 
necessitat d’obtenir un avançament parcial de l’aportació a la signatura del 
conveni i un altre pagament parcial prèvia justificació. 

 
Fonaments de dret 
 

1. La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs 
locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per 
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local (arts. 31 i 36) modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, com amb el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, coopera en el foment del 
desenvolupament dels municipis del seu àmbit territorial mitjançant, entre d’altres, 
l’assistència i la cooperació amb els ajuntaments del seu àmbit territorial que 
tracten d’impulsar activitats que redunden en la dinamització en els àmbits de 
l’ocupació, de l’esport, el turisme i l’educació. 

 
2. L’article 108  i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el 
règim jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració. 

 
3. 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 i com consta a 
l’apartat 3.4 i.3) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 
8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de 
data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 2015, 
respectivament).  

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i Circuits de Catalunya SL per a la cooperació en les activitats que es 
desenvolupen al circuit de Barcelona-Catalunya, el text literal del qual és el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I   CIRCUITS 
DE CATALUNYA SL PER A LA COOPERACIÓ EN LES ACTIVITATS QUE ES 
DESENVOLUPEN AL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA 
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INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada pel seu  President, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2015 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 13 de gener de 2015; assistit pel Secretari 
delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides per Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre delegació de 
funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.  
 
CIRCUITS DE CATALUNYA. SL, (en endavant Circuit de Barcelona-Catalunya) amb NIF 
XXX, representat en aquest acte pel Sr. Salvador Servià i Costa, en la seva qualitat de Director 
General, segons .................... 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de mutu 
acord fan constar els següents 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències pròpies dels governs locals 

establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local (arts. 31 i 36), modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local com amb el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, coopera en el foment del desenvolupament dels municipis del seu 
àmbit territorial mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la cooperació amb els 
ajuntaments del seu àmbit territorial que tracten d’impulsar activitats que redunden en la 
dinamització en els àmbits de l’ocupació, de l’esport, el turisme i l’educació. 

 
II. El Circuit de Barcelona-Catalunya va néixer l’any 1989 com un consorci impulsat per la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló amb el Real Automòbil Club de 
Catalunya (en endavant RACC). Va ser concebuda com una entitat de dret públic dotada 
de personalitat jurídica pròpia, constituïda per temps indefinit, en virtut de Decret 
51/1989, de 7 de febrer, i des de desembre de 2013 està configurada com a companyia 
mercantil “Circuits de Catalunya, SL”. Té com a funcions principals dotar a Catalunya 
d’un circuit permanent de velocitat de caràcter nacional i internacional i la gestió 
esportiva del circuit coordinada mitjançant una comissió integrada per la Secretaria 
General de l’Esport, el RACC i les federacions esportives catalanes interessades. 

 
 El Circuit de Barcelona-Catalunya té com a objectiu posicionar-se com a referent 

internacional gràcies a la seva capacitat d’innovació. Els seus esforços es concentren en 
convertir-se en un potent motor econòmic de la zona i exportar la marca i valors arreu del 
món. 

 
III. Tenint en compte aquest objectiu, al Circuit de Barcelona-Catalunya es duen a terme 

grans esdeveniments de fort impacte econòmic, com són: el Gran Premi de Fórmula 1, el 
Gran Premi Motociclisme, els Test Days de F1 i altres proves del món del motor, com per 
exemple: FIM CEV Repsol International Championship, CC de motociclisme, 24 hores 
de motociclisme, 24 hores de Barcelona d’automobilisme, CC d’automobilisme, 
Internacional GT Open, Esperit de Montjuïc, Barcelona FIA World Rallycross. 

 
IV. Aquestes activitats es desenvolupen al llarg de l’any i suposen un gran impacte 

econòmic, i tenen la seva manifestació, bàsicament en un increment de l’ocupació 
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turística en les dates de celebració dels dos principals esdeveniments (Gran Premi de 
Fórmula 1 i el Gran Premi de Motociclisme), així com un increment de la restauració, 
l’ocupació hotelera i de l’activitat comercial, en general dels municipis del seu àmbit 
d’influència. 

 
 És en aquest marc que tant la Diputació de Barcelona com el Circuit de Barcelona-

Catalunya veuen en el circuit un pulmó de promoció econòmica i treball que incideix molt 
especialment en els municipis de la confluència del Vallès Oriental, Vallés Occidental, 
Barcelonès i Maresme. 

 
 En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament 

Local, vol contribuir a la dinamització econòmica dels municipis de la província. 
 
V. Cadascun dels representants de les parts manifesta els següents extrems: que la 

corporació o entitat per ell representada té plena capacitat per celebrar i complir el 
present conveni de col·laboració, que el representant té poder suficient per celebrar 
aquest conveni en nom de la seva representada; i que aquest conveni constitueix una 
obligació vàlida i exigible per a la seva representada.  

 
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per Dictamen de la Junta de Govern  de la 

Diputació de Barcelona, en sessió de data ..................... 
 
VII. En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest 

acte i de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest Conveni és establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el  
Circuit de Barcelona-Catalunya en les activitats que es duen a terme en el Circuit de Barcelona-
Catalunya l’any 2015. 
 
Entre aquestes activitats destaquen grans esdeveniments de fort impacte econòmic, com són: 
el Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi Motociclisme, els Test Days de F1 i altres proves 
del món del motor, com per exemple: FIM CEV Repsol International Championship, CC de 
motociclisme, 24 hores de motociclisme, 24 hores de Barcelona d’automobilisme, CC 
d’automobilisme, Internacional GT Open, Esperit de Montjuïc, Barcelona FIA World Rallycross. 
 
Segon. Comissió tècnica de seguiment 
 
Per tal de coordinar la present col·laboració i com a òrgan d’interlocució de les parts signants, 
es constitueix una Comissió Tècnica de seguiment del present conveni, integrada per dos 
representants de cadascuna de les parts signatàries, formada per: 
 
a) Per part de la Diputació de Barcelona, pel coordinador en matèria d’esports i un representant 
de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. 
 
b) Per part del Circuit de Barcelona-Catalunya, pels responsables d’operacions i relacions 
institucionals. 
 
Aquesta comissió es reunirà, com a mínim, dos cops l’any. 
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Tercer. Obligacions de les parts 
 

A) La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

1. Gestionar els espais dels circuits cedits a la Diputació en virtut d’aquest conveni per a tots 
aquells ajuntaments de la província de Barcelona que sol·licitin la utilització de les 
instal·lacions del circuit per a la celebració d’esdeveniments singulars impulsats per entitats 
esportives del seu àmbit territorial. 

2. Col·laborar econòmicament en el desenvolupament dels esdeveniments que es duguin a 
terme en el Circuit de Barcelona-Catalunya durant la vigència del conveni, mitjançant una 
aportació de 2.000.000 € (dos milions d’euros), per coadjuvar, en despeses pròpies del 
Circuit de Barcelona-Catalunya. 

3. Facilitar els logotips de la imatge corporativa.  
4. Fer difusió als municipis de la província de Barcelona dels esdeveniments desenvolupats en 

virtut del present conveni. 
5. Facilitar els materials de suport de la imatge corporativa (arcs, pancartes, banderoles, etc), 

per tal de col·locar-los durant la celebració dels esdeveniments, en els llocs en que siguin 
susceptibles de ser captats pels mitjans de comunicació, a indicació de la Diputació de 
Barcelona. 

6. Col·laborar amb els Ajuntaments de la província de Barcelona per facilitar aquelles activitats 
de promoció del motor entre els/les nens/es (bateig de motor, vine a conèixer el circuit...).  

7. Gestionar els espais dels circuits cedits a la Diputació per a esdeveniments singulars, 
impulsats per entitats educatives i socials dels municipis. 

 
B) El Circuit de Barcelona- Catalunya es compromet a:  

 
1. Garantir la presència de la marca que faciliti la Diputació als espais i punts del circuit   

que es determinin, prèvia verificació per part de la Diputació de Barcelona. 
2. Garantir la presència de la marca que faciliti la Diputació a la pàgina web, tríptics i en els 

diferents dossiers de premsa i suports similars que es distribueixin als mitjans de 
comunicació, per tal de donar a conèixer els diferents esdeveniments, prèvia verificació 
per part de la Diputació de Barcelona. 

3. Impulsar totes aquelles activitats de promoció del motor entre els/les nens/nenes. 
4. Facilitar la utilització del circuit per a esdeveniments esportius i educatius de caràcter 

popular (curses a peu, bicicletades, curses de patins, skate...) 
5. Facilitar la utilització del circuit per a esdeveniments singulars, impulsats per entitats 

esportives, educatives i socials dels municipis que ho sol·licitin a través de la Diputació de 
Barcelona. 

6. Facilitar a través del RACC, cursos de conducció adaptada, adreçats a persones amb 
lesions medulars, per capacitar-les per a la conducció de vehicles, tot contribuint a la 
seva integració social mitjançant l’obtenció o convalidació del permís de conduir. 

7. Facilitar gratuïtament a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments de la província que hi 
estiguin interessats i ho sol·licitin a la Diputació de Barcelona, espais del circuit per tal de dur 
a terme cursos de conducció segura i eficaç adreçats a la ciutadania. 

8. Cedir gratuïtament a la Diputació de Barcelona espais del circuit (sala briefing, espai del 
soci...), per a la celebració d’actes. 

9. Fer difusió de les activitats que se celebren al Circuit de Barcelona-Catalunya, i facilitar 
l’accés dels representants de la Diputació de Barcelona i dels municipis que estimin 
convenient, durant la celebració dels esdeveniments objecte del present conveni 
(Fórmula 1: 10 entrades VIP, 50 tribunes i 75 pelouse. Resta d’esdeveniments: 10 
entrades VIP, 75 tribunes i 100 pelouse). 

10. Disposar d’espai Pis Box per atencions protocol·làries en els diversos esdeveniments del 
circuit, excepte pel gran Premi de Fórmula 1 (60 invitacions). 

11. Afavorir les visites al circuit per part de centres escolars per aprofundir en l’educació vial. 
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12. Facilitar la interacció entre els centres i estudiants de FP mecànica i similars i el circuit. 
13. Establir contactes periòdics (intercanvis d’experiències i bones pràctiques...) amb altres 

municipis de la província que disposen de circuits de motor (Vic, Castellolí, Lliçà 
Amunt...). 

14. Incorporació del Circuit de Barcelona-Catalunya en el Cercle de Turisme. El Cercle de 
Turisme es tracta d’una plataforma público-privada d'empreses i ens de les comarques 
de Barcelona que comparteixen coneixement, creen propostes turístiques i fan accions 
de promoció de manera coordinada. 

15. Desginar un/a interlocutor/a, que serà el/la responsable de la comunicació amb les parts. 
 

Quart. Pagament 
 
El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona es farà efectiu amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10500/43900/45390 del vigent pressupost de la  corporació, 
segons la següent distribució: 
 
Un pagament d’1.000.000 € (un milió d’euros), amb caràcter avançat, a la signatura del 
conveni, un pagament de 500.000 € (cinc-cents mil euros) prèvia presentació abans del 
31 d’octubre d’un informe tècnic intermig amb la relació de les factures pagades fins el 
moment de la seva presentació per l’import mínim d’1.500.000 € (un milió cinc-cents mil 
euros), així com un informe de la comissió de seguiment comprensiu de les activitats 
realitzades com de la correcta aplicació dels fons compromesos per la Diputació fins aquell 
moment, i un últim pagament de 500.000 € (cinc-cents mil euros), prèvia presentació 
abans del 30 d’abril de 2016 per part del Circuit de Barcelona- Catalunya de la relació de la 
totalitat de les despeses efectivament realitzades i pagades amb aportació de factures en 
original o còpia compulsada a nom de Circuits de Catalunya SL. 
 
Amb caràcter previ al pagament i, abans del 30 d’abril de 2016, la Comissió tècnica de 
seguiment i coordinació del conveni establerta en el pacte segon emetrà informe 
comprensiu tant de les activitats realitzades en el marc dels esdeveniments, com de la 
correcta aplicació de la totalitat dels fons compromesos per la Diputació de Barcelona en 
virtut d’aquest conveni.  
 
En el marc d’aquesta justificació final, el Circuit també haurà d’aportar la següent 
documentació:  

 
- Memòria tècnica que resumeixi els esdeveniments realitzats actuacions i un balanç dels 

mateixos, en suport informàtic. 
- Recull fotogràfic de les diferents activitats realitzades (preferentment, en format digital), 

on es pugui constatar la presència de la imatge corporativa.. 
- Un exemplar de la documentació gràfica generada per dites activitats, on haurà de 

figurar el logotip que se li facilitarà a tal efecte. 
 

Cinquè. Vigència  
 
Les parts convenen que la vigència del present conveni s’estableix des de la seva signatura 
fins al 31 de desembre de 2015, sens perjudici de les actuacions relatives a la justificació 
que s’estendran fins al 30 d’abril de 2016. 
 
Sisè. Modificacions i/o esmenes 
 
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per acord 
de totes les parts. Cap modificació d’aquest conveni afectarà a les parts a excepció que es 
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faci per escrit i estigui signada per representants autoritzats, amb capacitat per obligar de 
les mateixes. 
 
Qualsevol transgressió i/o incompliment de les estipulacions d’aquest conveni, permetrà a la 
part perjudicada optar pel compliment o la resolució, així com els danys i perjudicis que en el 
seu cas s’hagin pogut ocasionar. 
 
Setè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents:  

 
 Per les causes expressament previstes en aquest conveni. 
 Per les causes legalment previstes. 
 Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.  
 Per avinença de les parts signatàries, degut a la impossibilitat manifesta d’execució del 

projecte objecte del conveni o per raons d’altra naturalesa.  
 Per resolució, total o parcial, en raó de disfuncions greus que impedeixin la correcta 

execució del projecte objecte del conveni imputables a alguna de les parts, en particular 
per l’incompliment dels compromisos establerts en aquest conveni. La resolució del 
conveni, així com qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una prèvia sol·licitud en aquest sentit 
davant la part suposadament causant.  

 
Vuitè. Llei aplicable i solució de conflictes 
 
Donada la naturalesa administrativa del present conveni, seran competents per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat amb tot el que s’ha dit, les parts, mitjançant els seus representants 
degudament autoritzats, subscriuen i signen el present conveni, per duplicat, i a un sol 
efecte, en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
ANNEX 1 

 
Publicitat conveni Circuit de Barcelona-Catalunya - Diputació de Barcelona: 
 
Implementació de la marca Diputació de Barcelona en publicitat exterior. 
 
Imatge publicitària (segons fotografia) a la zona de Pàdoc. 
 
Imatge publicitària (segons fotografia) a la zona de Pit Lane. 
 
Imatge publicitària (segons fotografia) a la passarel·la del Pont. 
 
El subministrament ,col·locació i reposició en cas necessari d’aquests elements anirà a 
càrrec del Circuit de Catalunya. 
 
Implementació de la marca Diputació de Barcelona en publicitat virtual. 
 
Es col·locarà en el web del Circuit la imatge corporativa de la Diputació Barcelona prèvia 
indicació de la seva posició en la home i amb un link cap a la web de la Diputació de 
Barcelona. 
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La imatge corporativa també estarà present en les xarxes socials que utlitzi el Circuit 
(Facebook,Twitter etc..) 
 
Implementació de la marca Diputació en elements gràfics. 
 
Es col·locarà la imatge corporativa que designi la Diputació en el següent llistat d’elements. 
Si se’n creen de nous s’incorporaran al llistat. 
*La publicitat estàtica pot estar condicionada en alguns casos als contractes amb els 
promotors internacionals. Tanmateix, el Circuit de Catalunya farà les gestions pertinents per 
intentar mantenir la publicitat sempre que sigui possible. 

 
A) LLISTA DE MATERIALS GRÀFICS AMB PRESÈNCIA DE LA PARAULA BARCELONA ( 

SENSE LOGOTIPAR) 
 

IMATGE OFICIAL F1 2015 
Portada fulletó Preus F1 2015         
Pòster DIN A3           
Fulletó desplegable cursa F1         
Portada PDF Preus F1 2015        
Publicitat gràfica (premsa i revistes) 
Banners canals de venta 
Passis de la cursa (personals i pàrquings) 

 
En els elements amb dors útil s’haurà de col·locar la imatge corporativa Diputació de 
Barcelona /Costa Barcelona 
 
IMATGE OFICIAL MOTOGP 2015 
Portada fulletó Preus MotoGP  2015 
Pòster DIN A3        
Fulletó desplegable cursa MotoGP      
Portada PDF Preus MotoGP 2015      
Publicitat gràfica (premsa i revistes) 
Banners canals de venta 
Passis de la cursa (personals i pàrquings) 
 
En els elements amb dors útil s’haurà de col·locar la imatge corporativa Diputació de 
Barcelona /Costa Barcelona 

 
B) LLISTA DE MATERIALS  GRÀFICS AMB PRESÈNCIA DEL LOGOTIP COSTA 

BARCELONA 
 
Contraportada:  
Fulletó preus F1 anglès-francès públic final 
Fulletó preus F1 anglès-francès agències de viatges i TTOO 
Fulletó preus F1  castellà-català públic final 
Fulletó preus F1 castellà-català agències de viatges 
 
Contraportada: 
Fulletó preus MotoGP anglès-francès públic final 
Fulletó preusMotoGP anglès-francès agències de viatges i TTOO 
Fulletó preusMotoGP  castellà-català públic final 
Fulletó preus MotoGP castellà-català agències de viatges 
 
Contraportada fulletó preus F1 especial Hotels  
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Portada PDF preus i condicions commercials F1 per agències i TTOO  
( català, castellà, anglès, francès, italià, rus, alemany i xinés ) 
 
Portada PDF preus i condicions comercials F1 per empreses  
(català, castellà, anglès, francès, italià, rus, alemany i xinés)  
 
Contraportada o interior portada fulletó, espais VIP 
 
Portada PDF preus i condicions comercials productes VIP per agències i TTOO 
 
Portada PDF preus i condicions comercials productes VIP per empreses 
 
Contraportada Fulletó tarifes i avantatges pels abonats socis del Circuit de Catalunya 
 
PDF productes per incentius al Circuit de Catalunya 
 
E-mailings comercials dirigits a agències, TTOO i empreses 
 
E-mailings dirigits a la bbdd de consumidors finals i socis 
 
Web 
“ 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 2.000.000 € (dos milions 
d’euros) a favor de Circuits de Catalunya SL, amb NIF número XXX, amb càrrec a la 
aplicació pressupostària G/10500/43900/45390 del pressupost de l’exercici 2015. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a Circuits de Catalunya SL. 
 
8.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 
d’un conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Diputació 
de Tarragona i l’Ajuntament de Reus per a la implantació a la ciutat de Reus d’un 
centre de formació de circ i teatre gestual.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Antecedents 

1. L'Ajuntament  de Reus, en virtut de les competències que li atorga l'article 25.2 
m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, ha  
potenciat sempre l'oferta cultural de la ciutat, que és extensa i diversa, tant pel 
que fa a les manifestacions artístiques que hi tenen lloc com pel nombre 
d'equipaments que donen cabuda a les creacions. D'aquesta manera la ciutat 
s'ha situat en el mapa en l’àmbit internacional amb la realització de festivals 
com el Trapezi, de circ, o el Cos, de teatre gestual, que l'Ajuntament va 
impulsar ja fa més de 15 anys. 
 
El Trapezi, la Fira del Circ a Catalunya s'ha convertit en un punt de referència 
obligat en el món dels festivals i més concretament en el món del circ. Més de 
cent companyies, un miler d'artistes, desenes de programadors i cinc dies 
d'activitat són algunes de les particularitats d'aquesta fira. El Trapezi ha estat 
guardonat amb el Premio Nacional de Circo que atorga el Ministerio de Cultura, 
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l'any 2012. Anteriorment l'any 2007 la Generalitat va atorgar el Premi Nacional 
de Cultura als directors artístics del Trapezi, en reconeixement a la seva 
aportació en la dignificació i el desenvolupament del circ a Catalunya.  
 
El Cos, Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual de Reus se celebra 
cada tardor amb l'objectiu d'omplir la ciutat de cossos i objectes en moviment. 
Companyies estatals i internacionals d'aquesta disciplina el consideren també 
un punt de referència obligat a l'hora d'estrenar les seves darreres propostes.  
 
D'acord amb aquesta experiència i per tal de contribuir al desenvolupament de 
les arts escèniques, especialment en l'àmbit del circ i les arts gestuals, 
l'Ajuntament de Reus ha demanat la col·laboració i el suport de les Diputacions 
de Barcelona i de Tarragona per a posar en funcionament a la ciutat un centre 
de formació en aquestes disciplines.  
 

2. La Diputació de Tarragona, d'acord amb el seu Pla Estratègic, té com a  
objectiu prioritari fomentar i donar suport a les activitats dels ajuntaments i de 
les entitats, desenvolupant nous programes i serveis als ciutadans de la seva 
demarcació, per contribuir al progrés individual i col·lectiu, i fomenta el 
dinamisme i la creativitat del seu territori i el projecta culturalment.   

 
Així mateix la Diputació de Tarragona d'acord amb la petició formulada per 
l'Ajuntament de Reus, es compromet a col·laborar en aquesta iniciativa i fa 
costat a l'Ajuntament en la petició que es fa a la Diputació de Barcelona, en el 
sentit que la corporació barcelonina a través de l'Institut del Teatre ajudi i 
assessori  la implantació d'aquests estudis a la ciutat, en el convenciment que 
serà una oportunitat i una millora en l'àmbit de la formació tant pels ciutadans 
reusencs com per a la resta dels ciutadans de les comarques tarragonines.  
 

3. L'Institut del Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, és un 
centre superior de formació, investigació, conservació i difusió de les arts 
escèniques, creat l'any 1913. El conjunt de totes aquestes activitats el 
configuren com a una de les institucions escèniques amb més dinamisme i 
potencial d'Europa. 

 
Està format per quatre escoles (L'Escola Superior d'Art Dramàtic i el 
Conservatori Superior de Dansa, centres on es poden cursar estudis superiors 
equivalents a un grau universitari; l'Escola d'Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de Dansa, centre que integra els estudis de 
secundària amb els estudis de dansa; i l'Escola Superior de Tècniques de les 
Arts de l'Espectacle , que ofereix estudis de formació professional superior, un 
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques i i cinc sales teatrals. 
Té la seu central a Barcelona i dos centres territorials a Terrassa i Vic. 
 
A l'Institut del Teatre s'imparteixen ensenyaments reglats i no reglats i 
s'organitzen diversos esdeveniments, com ara espectacle, conferències, 
congressos, exposicions i festivals. Entre els més rellevants en l’àmbit d’aquest 
conveni marc, es col·labora amb l’Ajuntament de Reus en l’organització del 
Festival de Cos de Reus, i s’organitza el Festival NEO (Noves Escenes 
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Obertes) . A més l'Institut compta amb una companyia de dansa , IT Dansa, 
que ajuda als joves ballarins que hi formen part a fer el salt cap a la 
professionalització; objectiu que persegueix també el projecte de la Jove 
Companyia ITNC, per als graduats d’Art Dramàtic, i el projecte IT-Tècnica, per 
als graduats de l’ESTAE.   
Per tots aquests motius les parts signatàries reconeixen a l'Institut com un 
referent en relació a l'ensenyament i la promoció de les arts escèniques. 

 
Fonaments de dret 
 

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

 
2. 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 i com consta a 
l’apartat 3.4 i.1) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 
8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de 
data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 2015, 
respectivament).  

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus per a la implantació a la 
ciutat de Reus d’un centre de formació de circ i teatre gestual, el text literal del qual és 
el següent: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L'AJUNTAMENT DE REUS PER A LA IMPLANTACIÓ A 
LA CIUTAT DE REUS D'UN CENTRE DE FORMACIÓ DE CIRC I TEATRE GESTUAL.  
 
INTERVENEN 
 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu president, l'Excm. Sr. Salvador 
Esteve i Figueras, facultat en virtut de la Refosa 1/2015 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
publicada al BOPB de 13 de gener de 2015. 
 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, representada pel seu President l'Il·lm. Sr. Josep Poblet i 
Tous que actua en nom i representació d’aquesta Corporació, d'acord amb les facultats que 
li atribueix l'art. 34.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
en relació amb l'article 90.4 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(Decret Legislatiu 2/2003, de 27 d'abril )   
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L'AJUNTAMENT DE REUS, representat pel seu alcalde, l'Il·lm. Sr. Carles Pellicer i Punyed, 
que actua en nom i representació d’aquesta Corporació en  virtut de les facultats que li 
atorga l'article 53.1 a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(Decret Legislatiu 2/2003, de 27 d'abril)  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de mutu 
acord,  
 
MANIFESTEN 
 
1. L'Ajuntament  de Reus, en virtut de les competències que li atorga l'article 25.2 m) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les basses de règim local, ha  potenciat sempre 
l'oferta cultural de la ciutat, que és extensa i diversa, tant pel que fa a les manifestacions 
artístiques que hi tenen lloc com pel nombre d'equipaments que donen cabuda a les 
creacions. D'aquesta manera la ciutat s'ha situat en el mapa en l’àmbit internacional amb la 
realització de festivals com el Trapezi, de circ, o el Cos, de teatre gestual, que l'Ajuntament 
va impulsar ja fa més de 15 anys.  
 
El Trapezi, la Fira del Circ a Catalunya s'ha convertit en un punt de referència obligat en el 
món dels festivals i més concretament en el món del circ. Més de cent companyies, un miler 
d'artistes, desenes de programadors i cinc dies d'activitat  són algunes de les particularitats 
d'aquesta fira. El Trapezi ha estat guardonat amb el Premio Nacional de Circo que atorga el 
Ministerio de Cultura, l'any 2012. Anteriorment l'any 2007 la Generalitat va atorgar el Premi 
Nacional de Cultura als directors artístics del Trapezi, en reconeixement a la seva aportació 
en la dignificació i el desenvolupament del circ a Catalunya.  
 
El Cos, Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual de Reus se celebra cada tardor 
amb l'objectiu d'omplir la ciutat de cossos i objectes en moviment. Companyies estatals i 
internacionals d'aquesta disciplina el consideren també un punt de referència obligat a l'hora 
d'estrenar les seves darreres propostes.  
 
D'acord amb aquesta experiència i per tal de contribuir al desenvolupament de les arts 
escèniques, especialment en l'àmbit del circ i les arts gestuals, l'Ajuntament de Reus ha 
demanat la col·laboració i el suport de les Diputacions de Barcelona i de Tarragona per 
posar en funcionament a la ciutat un centre de formació en aquestes disciplines.  
 
2. La Diputació de Tarragona, d'acord amb el seu Pla Estratègic,  té com a  objectiu prioritari 
fomentar i donar suport a les activitats dels ajuntaments i de les entitats, desenvolupant 
nous programes i serveis als ciutadans de la seva demarcació, per contribuir al progrés 
individual i col·lectiu, i fomenta el dinamisme i la creativitat del seu territori i el projecta 
culturalment.   
 
Així mateix la Diputació de Tarragona d'acord amb la petició formulada per l'Ajuntament de 
Reus, es compromet a col·laborar en aquesta iniciativa i fa costat a l'Ajuntament en la 
petició que es fa a la Diputació de Barcelona, en el sentit que la corporació barcelonina a 
través de l'Institut del Teatre ajudi i assessori  la implantació d'aquests estudis a la ciutat, en 
el convenciment que serà una oportunitat i una millora en l'àmbit de la formació tant pels 
ciutadans reusencs com per a la resta dels ciutadans de les comarques tarragonines.  
 
3. L'Institut del Teatre, organisme autònom de la Diputació de Barcelona, és un centre 
superior de formació, investigació, conservació i difusió de les arts escèniques, creat l'any 
1913. El conjunt de totes aquestes activitats el configuren com a una de les institucions 
escèniques amb més dinamisme i potencial d'Europa.  
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Està format per quatre escoles (L'Escola Superior d'Art Dramàtic i el Conservatori Superior 
de Dansa, centres on es poden cursar estudis superiors equivalents a un grau universitari; 
l'Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa, centre que 
integra els estudis de secundària amb els estudis de dansa; i l'Escola Superior de Tècniques 
de les Arts de l'Espectacle , que ofereix estudis de formació professional superior, un Centre 
de Documentació i Museu de les Arts Escèniques i i cinc sales teatrals. Té la seu central a 
Barcelona i dos centres territorials a Terrassa i Vic. 
 
A l'Institut del Teatre s'imparteixen ensenyaments reglats i no reglats i s'organitzen diversos 
esdeveniments, com ara espectacle, conferències, congressos, exposicions i festivals. Entre 
els més rellevants en l’àmbit d’aquest conveni marc, es col·labora amb l’Ajuntament de Reus 
en l’organització del Festival de Cos de Reus, i s’organitza el Festival NEO (Noves Escenes 
Obertes) . A més l'Institut compta amb una companyia de dansa , IT Dansa, que ajuda als 
joves ballarins que hi formen part a fer el salt cap a la professionalització; objectiu que 
persegueix també el projecte de la Jove Companyia ITNC, per als graduats d’Art Dramàtic, i 
el projecte IT-Tècnica, per als graduats de l’ESTAE. 
 
Per tots aquests motius les parts signatàries reconeixen a l'Institut com un referent en 
relació a l'ensenyament i la promoció de les arts escèniques.  
 
4. Aquest conveni marc de col·laboració ha estat aprovat per la Diputació de Barcelona per  
........ 
 
5. Aquest conveni marc de col·laboració ha estat aprovat per la Diputació de Tarragona per 
acord ........ 
 
6. Aquest conveni marc de col·laboració ha estat aprovat per l'Ajuntament de Reus per 
acord ........ 
 
Per tot això, les parts subscriuen aquest conveni marc de col·laboració, que es regeix pels 
següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni  
 
L’objecte d’aquest conveni és fixar el marc de cooperació entre les parts signants per tal de 
posar en funcionament, a la ciutat de Reus, un centre de formació en circ i teatre gestual 
que serà de titularitat municipal. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
Per a assolir l'objecte del conveni, les parts adquireixen els compromisos següents:  
  
Per part de l'Ajuntament de Reus:  
 
a) Dotar d'un espai idoni per a l'establiment dels estudis sobre circ i teatre gestual, redactar 
el projecte tècnic corresponent, dur a terme les obres i les instal·lacions necessàries i 
destinar-hi l'equipament adient.  
 
b) Elaborar el projecte, la memòria i altra documentació docent per a la implantació dels 
estudis i sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement corresponent.  
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c) Gestionar a través de qualsevol de les formes previstes a la legislació vigent, el centre 
que aculli aquestes estudis.  
 
Per part de la Diputació de Tarragona:  
 
a) Col·laborar amb l’Ajuntament de Reus, mitjançant una cessió demanial d’un espai situat 
al passeig de la Boca de la Mina de Reus, propietat de la Diputació,  per a la instal·lació del 
centre de formació en circ i arts gestuals.   
 
b) Col·laborar econòmicament en el finançament de les obres d’adequació de l’espai cedit, 
mitjançant la concessió d'una subvenció nominativa prevista en el pressupost d'aquest any 
2015.   
 
Aquestes col·laboracions seran regulades a través de convenis o d'altres documents 
administratius específics entre l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona.  
 
Per part de la Diputació de Barcelona:  
 
Mitjançant l'Institut del Teatre, la Diputació de Barcelona, en resposta a les peticions de 
col·laboració de l'Ajuntament de Reus i de la Diputació de Tarragona, es compromet a donar 
suport tècnic i l'assessorament especialitzat necessari a l'Ajuntament de Reus per tal que el 
projecte, memòries i altra documentació docent necessària per a la implantació dels estudis 
de circ i teatre gestual a la ciutat de Reus sigui alineada amb les potencialitats, dinamisme, 
rigor i qualitat que en l'ensenyament de les arts escèniques es requereix en l’àmbit europeu. 
Aquest suport tècnic i d’assessorament especialitzat es concretarà en un conveni específic. 
  
Tercer. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni marc de col·laboració té una vigència de dos anys, des de la seva signatura, 
prorrogable dos anys més amb l’acord exprés de les parts.  
 
Quart. Comissió de seguiment 
 
Per al desenvolupament, aplicació i seguiment d’aquest conveni, es constituirà una comissió 
de seguiment integrada per un representant que designi la Diputació de Barcelona, un 
representant que designi la Diputació de Tarragona i un que designi l’Ajuntament de Reus. 
 
Aquesta comissió es reunirà quan s’estimi necessari i des d’aquesta comissió també 
s’estudiarà i es proposaran les fórmules institucionals futures que millor puguin garantir els 
objectius marcats, així com la resolució dels problemes sobre la interpretació i execució del 
conveni marc i dels acords específics de desenvolupament. 
 
Cinquè. Causes de resolució del conveni 
 
Aquest conveni s’extingeix pel transcurs del termini fixat; per l’incompliment d’alguna de les 
obligacions establertes, sens perjudici de les responsabilitats en què es pugui incórrer; per 
acord mutu de les parts, manifestat per escrit; per denúncia d’una de les parts, feta per 
escrit amb un mínim d’un mes d’anticipació; per manca d’assistència d’estudiants 
sobrevinguda, o per les causes generals establertes per la legislació vigent.  
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les parts als compromisos acordats. En allò 
no establert específicament, es regeix per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
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procediment de les administracions públiques de Catalunya; per les normes comunes de la 
Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Setè. Resolució de conflictes i jurisdicció competent 
 
7.1 . En cas de discrepàncies en l’execució o la interpretació d’aquest conveni, les parts es 
comprometen a resoldre-les per mitjà dels principis de col·laboració i bona fe administrativa, 
sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, per a la 
resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la seva interpretació i 
compliment, de conformitat amb la lletra l de l’article 110.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i també 
amb l’article 8.3 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
7.2 Per a qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir de la interpretació o el compliment 
d’aquest conveni, les parts se sotmeten als òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa de qualsevol fur o domicili. 
 
I, com a prova de conformitat i d’acceptació amb el contingut d’aquest conveni marc, el 
signen per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que s'assenyalen. 

 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Tarragona i a l’Ajuntament de 
Reus. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
9.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del Programa complementari de finançament de les llars d’infants 
per al curs 2013-2014, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
als efectes d’admetre la tramitació electrònica de la justificació dels ajuts.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 9 d'octubre de 2014, 
va aprovar el Programa complementari de finançament de les llars d'infants de 
titularitat municipal per al curs 2013-2014, en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015 (acord núm. 504/14). 
 
En sessió de 18 de desembre de 2014, la Junta de Govern va aprovar la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals destinataris en el marc del referit 
Programa (acord núm. 734/14), ajuts que van ser complementats per la Junta de 
Govern en sessió de 29 de gener de 2015 (acord núm. 21/15). 
 
L’article 16 del règim del Programa regula les condicions i el procediment de 
l’acceptació i la justificació dels ajuts atorgats. Pel que fa a la justificació, el sistema 
que es preveu és en suport paper. 
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Amb posterioritat a l’aprovació d’aquest Programa, la Diputació de Barcelona ha 
reforçat la tramitació electrònica de les seves noves convocatòries d’ajuts amb la 
possibilitat de tramitar per aquest canal la justificació de despeses. 
 
Atès que el termini màxim de justificació de despeses del referit Programa resta obert 
fins el 30 de juny de 2015, i vistos els avantatges de la tramitació electrònica, és de 
l’interès de la gerència de Serveis d’Educació, centre gestor del Programa, possibilitar 
que la justificació es pugui tramitar també electrònicament. 
 
Vist l’apartat 12.2.a) de la Refosa núm. 1/2015, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
provada per Decret de la Presidència núm. 5/15 de data 8 de gener de 2015 i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament), que atribueix a la 
Junta de govern, per delegació de la Presidència, la competència per aprovar la 
creació de programes complementaris. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el règim regulador del Programa complementari de finançament 
de les llars d’infants per al curs 2013-2014, en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, aprovat per Junta de Govern de Diputacio de Barcelona, en sessió 
de 9 d'octubre de 2014, als efectes d’admetre la tramitació electrònica de la justificació 
de les despeses dels ajuts atorgats. En raó d’aquesta modificació, s’afegeixen els 
articles 16 bis, 16 ter i 16 quater següents: 
 
“Article 16 bis. Procediment de justificació  
1. Els mitjans per a tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica 

de la Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ens/concertacio/default.asp 

 
2. La tramitació de la justificació podrà ser, alternativament, en suport electrònic i en 

suport paper. En cas que una justificació es presenti per duplicat en els dos 
suports, prevaldrà l’electrònica. 

 
3. Si s’opta per la tramitació en suport paper, aquesta es presentarà al Registre de 

Factures de la Diputació de Barcelona. 
 
4. La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i 

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

identificar-se mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
6. Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de 

referència. 
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7. El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de 

tramitació dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 
 
8. Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-

interventor/a tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació 
de la documentació. 

 
9. Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i 

presentació de la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics 
habilitats en l’exercici de les seves funcions i exerceixin per delegació o substitució 
d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 

 
10. 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  
de validació electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de 
conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp. 
 

11. D’acord amb el previst a l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Diputació de Barcelona podrà, en 
qualsevol moment del procediment, sol·licitar als ens locals l’aportació dels 
originals dels documents adjunts al document electrònic de justificació de les 
despeses. 

 
12. L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els 

efectes que del seu ús se’n derivin. 
 
Article 16 ter. Registre electrònic 
Quan es presenti una justificació a través del Portal es generarà un rebut de registre 
acreditatiu de la presentació que contindrà una referència a la data i l’hora d’entrada al 
registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així 
com la resta de dades previstes en la normativa reguladora del registre electrònic de la 
Diputació. Addicionalment, es farà la tramesa automàtica al Registre de Factures de la 
Diputació si en la justificació es sol·licita un pagament. 
 
Article 16 quater. Consulta i seguiment 
1. Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les justificacions 

presentades a la Diputació. 
 
2. Els estats de tramitació són: 
 

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

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un 
requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència 
d’incidències esmenables. 
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c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-
se detectat incidències esmenables.” 

 
Segon.- ESTABLIR que els efectes de la modificació a què es refereix l’acord primer 
seran a partir del 4 de maig de 2015. 
Tercer.- APROVAR la modificació de la fitxa del tràmit de justificació de despeses del 
Programa complementari a què es refereix l’acord primer (Annex 1). 
 
Quart.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” incorporats a la Seu Electrònica. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris d’ajuts atorgats en el marc 
del Programa complementari de finançament de les llars d’infants per al curs 2013-
2014. 
 
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació dels acords 
anteriors. 
 
10.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la liquidació 
provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” amb termini màxim de justificació fins el 
31 de març de 2015, així com dels ajuts econòmics d’execució pluriennal del 
Catàleg de serveis de l’any 2013 amb termini màxim de justificació fins el 31 de 
març de 2015, i habilitar període d’audiència pública.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de maig de 2014, 
va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. 
 
D’acord amb l’article 27 del règim regulador de la convocatòria, el període d’execució 
de les actuacions comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2014, a excepció 
de les actuacions pluriennals, mentre que el de justificació finalitzava el 31 de març de 
2015.  
 
Així mateix, per a les actuacions objecte d’ajuts econòmics d’execució pluriennal del 
Catàleg de serveis de l’any 2013, el període d’execució de les actuacions comprenia 
de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2014, mentre que el de justificació 
finalitzava el 31 de març de 2015.  
 
Mitjançant decret s’han prorrogat els terminis d’execució i de justificació de diverses 
actuacions objecte d’ajut del Catàleg 2014, fins el 30 d’abril de 2015 i el 30 de juny de 
2015, respectivament (ref. registre núm. 9530/14, 12245/14, 193/15, 1095/15 i 
2047/15). 
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D’acord amb les dades comptables extretes del Sistema Integrat de Gestió Corporativa  
“SIGC” d’aquesta Diputació el 13 d’abril de 2015, respecte dels ajuts esmentats en els 
paràgrafs anteriors, i un cop descomptats els ajuts prorrogats, resten com a pendents 
de proposar el pagament per part dels corresponents centres gestors, bé en la seva 
totalitat, bé parcialment, els ajuts econòmics que es relacionen en els acords primer i 
segon del present dictamen. 
 
Les causes de no haver-se proposat el pagament són les següents: 
 

a) L’ens destinatari no ha justificat l’ajut econòmic, ni ha presentat la renúncia. 
b) L’ens ha justificat part de l’ajut, restant un saldo encara pendent. 
c) L’ens ha presentat la justificació de l’ajut en aquesta Diputació, però el centre 

gestor corresponent no ha verificat encara la documentació. 
 
Vist l’article 36 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis de 
l’any 2014, que estableix: 
“ 
1. Per als ajuts econòmics atorgats mitjançant concurrència competitiva, un cop 

transcorregut el termini màxim de justificació, s’aprovarà i es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona la liquidació provisional, i s’habilitarà un termini 
de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, així com també, 
per tal d’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.  

2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent 
ni s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels ajuts no justificats, procedint, si s’escau, a efectuar el corresponent 
reintegrament dels imports abonats.  

3. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, se sol·licitaran els imports 
satisfets per avançat i no justificats, sens perjudici que, si s’escau, i en cas d’existir 
quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari 
dels ajuts, s’efectuï la compensació.” 

 
Vistos els apartats 12.2.c) i 12.3.c) de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 
8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 
de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 2015, respectivament), 
que atribueixen la competència, respectivament, a la Junta de Govern per aprovar la 
liquidació de Catàlegs de concertació i al diputat delegat per a la Cooperació Local per 
elevar a la Junta de Govern la referida liquidació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de 
serveis de l’any 2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a 
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continuació, els quals s’havien d’executar en el període comprès entre l’1/1/2014 i el 
31/12/2014 i justificar com a màxim el 31/3/2015: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 

Import 
concedit (€) 

Import 
pendent (€) 

Aplicació 
pressupostària 

Núm. 
document 

Posició Centre gestor 

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 
XXX 14/Y/107117 Festival de la Baells 1.800,00 1.800,00 G/13103/33410/46750 1403001810 1 Of. Difusió Artística 

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 
XXX 14/Y/104037

Agència de 
desenvolupament del 

Berguedà, consolidant el 
futur 

25.000,00 25.000,00 G/30102/43900/46750 1403001843 3 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 
XXX 14/Y/104146 Innoberguedà 27.000,00 27.000,00 G/30103/43300/46750 1403001809 9 

Serv. Teixit 
Productiu 

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 

XXX 
14/Y/104147

Xarxa berguedana de 
polígons industrials 

29.880,00 29.880,00 G/30103/43300/46750 1403001809 10 
Serv. Teixit 
Productiu 

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 

XXX 
14/Y/105585

Suport a fires singulars 
del Berguedà 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46750 1403001793 176 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 

XXX 
14/Y/105341

Pla d'actuacions de la 
UBIC de Berga 

(Bergacomercial) 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46750 1403001795 1 Serv. Comerç Urbà 

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 

XXX 
14/Y/107657

Projectes de transició 
escola-treball al Berguedà 

2014 
4.539,00 4.539,00 G/60500/32000/46750 1403001869 25 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Agència de 
Desenvolupament 

del Berguedà 

XXX 
14/Y/107658

Pla Berguedà de 
Formació Permanent 

2014 
3.835,00 3.835,00 G/60500/32000/46750 1403001871 40 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Agència de 
Desenvolupament 

Econòmic del 
Garraf 

XXX 

14/Y/104041
Agència de 

desenvolupament 
econòmic local 

25.000,00 0,01 G/30102/43900/46750 1403001843 12 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Agència de 
Desenvolupament 

Econòmic del 
Garraf 

XXX 

14/Y/106048
Difusió, divulgació i 

sensibilització ambiental 
1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46750 1403001826 21 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXX 

14/Y/104944

15ena. Caminada de 
Primavera i 10a Fira 
d'Entitats Esportives 

Locals 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001815 65 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXX 
14/Y/104945

Servei d'activitats 
Esportives Ajuntament 

Abrera 
2.222,00 2.222,00 G/30400/34100/46251 1403001819 65 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXX 
14/Y/104943

Programa de Beques 
Esportives 

3.000,00 3.000,00 G/30400/34100/46251 1403001820 43 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXX 

14/Y/106587

Prevenció de la 
legionel¿losi en les 

instal¿lacions esportives i 
control integral plagues 
urbanes, desinsectació i 

desratització 

5.043,44 5.043,44 G/60401/31100/46250 1403001797 2 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXX 

14/Y/106588

Atenció als animals 
abandonats a la via 

pública i manteniment de 
colònies de gats 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 3 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXX 

14/Y/107002

Oficina Municipal 
Informació al consumidor i 

activitats formatives en 
matèria de consum 

6.666,00 6.666,00 G/60402/49300/46250 1403001847 1 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXX 
14/Y/107818

Impartició formació 
d'adults 

4.464,00 4.464,00 G/60500/32000/46250 1403001871 1 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament 
d'Abrera 

XXX 
14/Y/107819

Funcionament Escola 
Bressol Municipal Món 

Petit 
4.934,00 4.934,00 G/60500/32000/46250 1403001879 1 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament 
d'Aguilar de 

Segarra 

XXX 
14/Y/103972

Compra de compostadors 
comunitaris 

2.000,00 2.000,00 G/50500/17210/46250 1403001808 80 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

XXX 
14/Y/105509

GESTIÓ INTEGRAL DEL 
TEIXIT COMERCIAL 

URBÀ D'AIGUAFREDA 
2.500,00 2.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 2 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

XXX 
14/Y/104961

ESPORT EN L'ENTORN 
NATURAL 

D'AIGUAFREDA 2014 
1.538,00 1.538,00 G/30400/34100/46251 1403001819 51 

Of. Activ. 
Esportives 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

XXX 
14/Y/106153

CAMPANYA 
"AIGUAFREDA 

SOSTENIBLE 2014" 
1.006,00 1.006,00 G/50500/17221/46250 1403001826 108 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

XXX 

14/Y/105887

ACTIVITATS 
D'IGUALTAT I 

CIUTADANIA A 
AIGUAFREDA 

6.582,76 6.582,76 G/60300/23110/46250 1403001798 2 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

XXX 

14/Y/106598

CONTROL DE PLAGUES, 
LEGIONELOSI I AUS 

URBANES A 
AIGUAFREDA 

3.300,00 3.300,00 G/60401/31100/46250 1403001797 4 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

XXX 
14/Y/106599

CAMPANYA ANTITABAC 
2014 

1.500,00 1.500,00 G/60401/31100/46250 1403001797 5 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

XXX 
14/Y/106600

ACOLLIDA D'ANIMALS 
DOMÈSTICS I CONTROL 
DE COLÒNIA DE GATS 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 6 Serv. Salut Pública 

Ajuntament d'Alella XXX 14/Y/107099 Festival estiu 2014 3.000,00 3.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 2 Of. Difusió Artística 

Ajuntament d'Alella 
XXX 

14/Y/105679
accions difusio mercat 

municipal d'Alella 
1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 1 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament d'Alella 
XXX 

14/Y/105681 40a. Festa de la Verema 3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 3 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament d'Alella 
XXX 

14/Y/104929 esdevediments esportius 2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001815 68 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament d'Alella 

XXX 

14/Y/104930

ALELLA VALORA 
L'ESPORT i ESCOLA 

D'INICIACIÓ ESPORTIVA 
MUNICIPAL 

2.507,00 2.507,00 G/30400/34100/46251 1403001819 67 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament d'Alella 
XXX 

14/Y/104928
esport per prevenir 

l'exclusio 
2.415,00 2.415,00 G/30400/34100/46251 1403001820 36 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament d'Alella 
XXX 

14/Y/105877
finançament àmbit igualtat 

i ciutadania 
17.149,75 17.149,75 G/60300/23110/46250 1403001798 3 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament d'Alella XXX 14/Y/106570 sanitat ambiental 5.913,00 5.913,00 G/60401/31100/46250 1403001797 7 Serv. Salut Pública 
Ajuntament d'Alella XXX 14/Y/106571 promocio de la salut 680,00 680,00 G/60401/31100/46250 1403001797 8 Serv. Salut Pública 

Ajuntament d'Alella 
XXX 

14/Y/106572
Gestio animals domestics 

a Alella 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 9 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
14/Y/105685

Dinamització Mercat 
Municipal d'Arenys de Mar

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 5 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
14/Y/105686

Dinamització del mercat 
de venda no sedentària 

d'Arenys de Mar 
1.750,00 1.750,00 G/30300/43100/46250 1403001793 6 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
14/Y/105688

Dinamització, promoció i 
implantació de serveis a la 

II Fira de la Cervesa 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 8 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
14/Y/105689

Dinamització, promoció i 
implantació de serveis a la 

Fira Dolça 2014 
1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 9 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
14/Y/105504

Dinamització del comerç 
d'Arenys de Mar 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 3 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 

14/Y/106150

Campanya per a la 
prevenció i la recollida 
selectiva dels residus 

municipals a Arenys de 
Mar (estiu 2014) 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 105 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
14/Y/105880

Foment i consolidació de 
les polítiques de gènere, 

participació i joventut 
19.780,00 19.780,00 G/60300/23110/46250 1403001798 6 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 

14/Y/106579

SANITAT AMBIENTAL. 
PREVENCIO DE 
L'EXPANSIO DEL 
MOSQUIT TIGRE I 

CONTROL INTEGRAL 
D'AUS URBANES 

4.198,99 4.198,99 G/60401/31100/46250 1403001797 13 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
14/Y/106580 primers auxilis bàsics 1.500,00 1.500,00 G/60401/31100/46250 1403001797 14 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
14/Y/106581

Millora de les condicions 
de seguretat i salubritat a 
les platges d'Arenys 2014 

24.493,59 24.493,59 G/60401/31100/46250 1403001797 15 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 

14/Y/106582

ACTIVITATS 
RELACIONADES AMB 

ELS ANIMLAS DE 
COMPANYIA (GOSSOS I 

GATS) 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 16 Serv. Salut Pública 
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Import 

concedit (€) 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
14/Y/107001

SUPORT ALS SERVEIS 
MUNICIPALS DE 

CONSUM 
6.100,00 6.100,00 G/60402/49300/46250 1403001847 2 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

XXX 
14/Y/107814

AULA FORMACIÓ 
PERSONES ADULTES 

4.841,00 4.841,00 G/60500/32000/46250 1403001871 3 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament 

d'Arenys de Mar 
XXX 

14/Y/107815
Funcionament escola 

bressol municipal 
5.849,00 5.849,00 G/60500/32000/46250 1403001879 2 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

XXX 
14/Y/105506

Actuacions per a la gestió 
integral del teixit comercial 

urbà 
6.000,00 6.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 4 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

XXX 
14/Y/104939

Esport per a aturats i 
infants de famílies en risc 

d'exclusió social 
6.900,00 6.900,00 G/30400/34100/46251 1403001820 31 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

XXX 
14/Y/103878

Implantació mesures 
gestió sostenible i 

ambiental 
2.614,00 0,45 G/50500/17210/46250 1403001808 81 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

XXX 
14/Y/106585 Animals de companyia 1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 19 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Argençola 

XXX 
14/Y/105324 IV Fira de les Espècies 5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 6 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament 
d'Argençola 

XXX 
14/Y/104343 3era BTT d'Argençola 1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 72 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament 
d'Argençola 

XXX 
14/Y/106271

Recollida animals 
abandonats 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 20 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 
14/Y/107176

TEMPORADA DE 
TEATRE, MUSICA I 

DANSA 2014 
3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 17 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 
14/Y/107122

III Festival d¿arts al carrer 
i llocs extraordinaris a 

Argentona 
3.000,00 3.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 4 Of. Difusió Artística 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 

14/Y/104084

FOMENT DE 
L'OCUPABILITAT DE 

FORMA ITINERANT EN 
LA ZONA DEL BAIX 

MARESME 

9.000,00 9.000,00 G/30101/24100/46250 1403001786 1 
Serv. Mercat de 

Treball 
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Import 
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Aplicació 

pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 

14/Y/104013

Millora de l'eficiència 
energètica del Museu del 

Càntir mitjançant 
implantació de llums led 

3.871,00 3.871,00 G/50500/17210/46250 1403001808 12 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 
14/Y/106058

Difusió objectiu PAES i 
publicació consells 

d'estalvi 
1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 12 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 

14/Y/105761

1.CASAL DE JOVES I 
ESPAI JOVE DEL CROS. 

2.SUPORT A 
INICIATIVES 

JUVENILS.3. IMPULS DE 
LES POLITIQUES 

D'IGUALTAT. 4. PROCES 
PARTICIPATIU ESPAI 

PÚBLIC 

21.708,79 21.708,79 G/60300/23110/46250 1403001798 8 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 
14/Y/106258

ACTIVITATS DE 
PROMOCIO DE LA 

SALUT 
490,00 490,00 G/60401/31100/46250 1403001797 21 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 

14/Y/106259

Establiment noves 
colònies de gats de carrer 

i manteniment de les 
existents 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 22 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 
14/Y/107644

AULA D'ESTUDI- 
CURSOS DE CATALÀ 

PER A ADULTS 
4.377,00 4.377,00 G/60500/32000/46250 1403001871 5 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament 
d'Argentona 

XXX 

14/Y/107645

SUPORT A LES 
DESPESES DE 

FUNCIONAMENT DE 
LES ESCOLES 

BRESSOL 

5.103,00 5.103,00 G/60500/32000/46250 1403001879 4 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament d'Artés 
XXX 

14/Y/107288 Programació cultural 2014 3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 129 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament d'Artés 
XXX 

14/Y/105691
PROMOCIÓ 54a FIRA 

D'ARTÉS 
1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 14 

Of. Mercats i Fires 
Locals 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 57

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 
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Ajuntament d'Artés 
XXX 

14/Y/106152
Campanya de reforç de la 

recollida porta a porta 
1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 107 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament d'Artés 
XXX 

14/Y/105883
Actuacions per a infants i 

joves d'Artés 
11.884,59 11.884,59 G/60300/23110/46250 1403001798 9 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament d'Artés 
XXX 

14/Y/106590
Activitats tinença 

responsable d'animals 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 24 Serv. Salut Pública 

Ajuntament d'Artés 
XXX 

14/Y/107820
Projecte de Millora de 
l'Èxit Escolar (PMEE). 

Xarxa Artés 
4.901,00 4.901,00 G/60500/32000/46250 1403001870 51 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament d'Artés 
XXX 

14/Y/107821
Finançament Escola 

Bressol Moixaines d'Artés 
2.914,00 2.914,00 G/60500/32000/46250 1403001879 5 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament d'Artés 
XXX 

14/Y/107822
Finançament Escola 
Municipal de Música 

d'Artés 
2.512,00 2.512,00 G/60500/32000/46250 1403001882 2 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament d'Avià 
XXX 

14/Y/105692
Promoció de la Fira del 

Segar i el Batre 
2.500,00 879,20 G/30300/43100/46250 1403001793 15 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament d'Avià 
XXX 

14/Y/105693
Promoció de la fira del 

col·leccionisme, 
antiguitats i gastronomia 

1.500,00 538,05 G/30300/43100/46250 1403001793 16 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 

XXX 
14/Y/106024 Adquisició d'un sonòmetre 800,00 800,00 G/50500/17220/46250 1403001800 15 

Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Badalona 

XXX 
14/Y/107606

Programa d'activitats del 
Museu de Badalona 

10.700,00 10.700,00 G/13102/33300/46250 1403001876 3 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Badalona 

XXX 
14/Y/107102

40 EDICIÓ FILMETS 
BADALONA FILM 

FESTIVAL 
15.000,00 15.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 5 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Badalona 

XXX 
14/Y/104223

Servei Local d'Empresa - 
Badalona 2014 

51.840,00 51.840,00 G/30103/43300/46250 1403001809 86 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Badalona 

XXX 
14/Y/106025

Adequació acústica 
Centre de Salut Mental 1 - 

imsp badalona 
9.224,00 9.224,00 G/50500/17220/46250 1403001800 16 

Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Badalona 

XXX 
14/Y/106154

Eficiència energètica, 
estalvi d'energia i lluita 
contra el canvi climàtic 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 109 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 
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document 
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Ajuntament de 
Badalona 

XXX 
14/Y/105888

Projectes de Participació 
ciutadana, igualtat i 

joventut 
64.529,06 64.529,06 G/60300/23110/46250 1403001798 13 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Badalona 

XXX 

14/Y/106601

PROGRAMA DE 
SEGURETAT 

ALIMENTARIA 
MUNICIPAL 

40.000,00 40.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 32 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Badalona 

XXX 
14/Y/106604

Millora de les condicions 
de seguretat i salubritat a 
les platges de Badalona 

43.761,47 43.761,47 G/60401/31100/46250 1403001797 35 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

XXX 
14/Y/107127 Badia Street Vol. 5 2.500,00 2.500,00 G/13103/33410/46250 1403001810 6 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

XXX 
14/Y/106015

L'adequació acústica dels 
locals municipals 

7.642,00 7.642,00 G/50500/17220/46250 1403001800 6 
Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

XXX 

14/Y/106102

Actuacions de 
sensibilització i 

comunicació en prevenció 
i gestió de residus 

1.868,00 223,30 G/50500/17221/46250 1403001826 57 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

XXX 
14/Y/105809 Cultivem a les persones 24.198,45 24.198,45 G/60300/23110/46250 1403001798 14 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Badia del Vallès 
XXX 

14/Y/106373 Promoció de la salut 3.500,00 3.500,00 G/60401/31100/46250 1403001797 38 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Bagà 

XXX 
14/Y/107103 Bagà Sonar 1.100,00 1.100,00 G/13103/33410/46250 1403001810 7 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Bagà 

XXX 
14/Y/104964

AJUDA ECONÒMICA 
PER ACTIVITATS 

ESPORTIVES A BAGÀ 
1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001820 63 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Bagà 

XXX 

14/Y/105889

El calaix i les noves 
tecnologies- projecte de 
convivència i integració 

social 

6.491,08 6.491,08 G/60300/23110/46250 1403001798 15 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Balenyà 

XXX 
14/Y/105767

Pla local de joventut de 
Balenyà 2012-2015. Pla 

d'actuació 2014 
6.000,00 6.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 16 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Balsareny 
XXX 

14/Y/104967
BEQUES I AJUTS PER 

ACTIVITTS ESPORTIVES
690,00 469,75 G/30400/34100/46251 1403001820 59 

Of. Activ. 
Esportives 
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Ajuntament de 
Balsareny 

XXX 
14/Y/106609

ANIMALS DE 
COMPANYIA 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 46 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 
14/Y/107391

Programa Festiu 
Participatiu 

5.000,00 5.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 232 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Barberà del Vallès 
XXX 

14/Y/104111 Cerquem l'ocupació 35.676,00 35.676,00 G/30101/24100/46250 1403001786 3 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 

14/Y/104110

Barberà pel futur dels 
seus joves (Ocupació als 

sistemes productius 
locals) 

37.776,00 37.776,00 G/30101/24100/46250 1403001786 68 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 

14/Y/104055

Coneixement de 
l'economia local per la 
col·laboració público-
privada i la innovació 

15.912,00 15.912,00 G/30102/43900/46250 1403001843 30 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 

14/Y/104195

i-VALLES, Innovació 
oberta BDV-STQV 

(Barberà i Sant Quirze del 
Vallès) 

40.512,00 40.512,00 G/30103/43300/46250 1403001809 58 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 

14/Y/104196

Dinamització EcoPAES: 
Simbiosi Industrial i gestió 

Integrada als PAE de 
Barberà i Sabadell 

61.800,00 61.800,00 G/30103/43300/46250 1403001809 59 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 

14/Y/104197

Serveis integrals 
d'emprenedoria i 

empreses - Barberà, 
Castellar i Sant Quirze 

90.000,00 90.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 60 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 
14/Y/105630

X FIRA COMERÇ A 
BARBERÀ DEL VALLÈS 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 18 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament de 

Barberà del Vallès 
XXX 

14/Y/105631
FIRES DE NADAL 2014 . 
BARBERÀ DEL VALLÈS 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 19 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament de 

Barberà del Vallès 
XXX 

14/Y/105421
Barberà per un Comerç 

de Qualitat 
5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 14 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 
14/Y/105420

EINES PER POTENCIAR 
COMERÇ URBÀ DE BDV 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 15 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 
14/Y/105419

Dinamitzador comercial a 
BdV 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 16 Serv. Comerç Urbà 
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Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 

14/Y/105976

Programes Municipals de 
Igualtat de les Dones, 
Joventut, Participació i 

Drets de Ciutadania 2014 

24.079,36 24.079,36 G/60300/23110/46250 1403001798 18 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 
14/Y/106869

Actuacions en matèria de 
seguretat alimentària 

20.732,00 20.732,00 G/60401/31100/46250 1403001797 47 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 
14/Y/106871

Promoció d'hàbits i 
entorns saludables 

7.900,00 7.900,00 G/60401/31100/46250 1403001797 49 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

XXX 
14/Y/107878

Escola Municipal de 
Música de Barberà del 

Vallès 
10.881,00 10.881,00 G/60500/32000/46250 1403001882 4 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 
14/Y/105512

PROJECTE DE 
DINAMITZACIÓ PEL 

COMERÇ 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 17 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 
14/Y/105718

REHABILITACIÓ CAL 
PORROS PER 

HABITATGES SOCIALS 
10.000,00 10.000,00 G/50300/15100/76250 1403001848 8 

Of. Promoció i 
Gestió d'Habitatge 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 

14/Y/103883

SUBSTITUCIÓ DE 
LAMPARES 

CONVENCIONALS PER 
LED'S EN ELS EDIFICIS 

MUNICIPALS: 
AJUNTAMENT, ANNEX 
AJUNTAMENT, POLICIA 
LOCAL I ESCORXADOR 

3.826,00 425,66 G/50500/17210/46250 1403001808 86 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 
14/Y/106027 ESTUDIS DE SOROLL 2.840,00 455,65 G/50500/17220/46250 1403001800 18 

Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 
14/Y/106156

RECOLLIDA D'OLI D'ÚS 
DOMÈSTIC, CLAKI 

BEGUES 
1.689,00 40,17 G/50500/17221/46250 1403001826 111 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 
14/Y/105891

PROGRAMA GLOBAL 
D'ATENCIÓ A LES 

PERSONES 
12.649,71 12.649,71 G/60300/23110/46250 1403001798 20 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 

14/Y/106610

CONTROL DE PLAGUES 
URBANES (DD) I 

PREVENCIÓ EXPANSIÓ 
MOSQUIT TIGRE 

5.100,00 233,98 G/60401/31100/46250 1403001797 50 Serv. Salut Pública 
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Ajuntament de 
Begues 

XXX 
14/Y/106611

AUTORITAT VERSUS 
AFECTIVITAT 

3.200,00 3.200,00 G/60401/31100/46250 1403001797 51 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 
14/Y/107825 edufamilia 3.000,00 3.000,00 G/60500/32000/46250 1403001870 2 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Begues 

XXX 
14/Y/107826 CRÈIXER PLEGATS 3.350,00 3.350,00 G/60500/32000/46250 1403001879 8 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Bellprat 

XXX 
14/Y/107184

Activitats culturals al 
municipi de Bellprat 2014 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 25 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Bellprat 
XXX 

14/Y/104405
Caminada al castell de 

Queralt 
1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 85 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 
14/Y/107296

Suport a grups locals i 
dinamització 

5.400,00 5.400,00 G/13101/33400/46250 1403001830 137 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Berga 
XXX 

14/Y/107607
Visites guiades a la ciutat 

de Berga i Viu l'estiu 
1.500,00 1.500,00 G/13102/33300/46250 1403001876 4 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 
14/Y/105694

Campanya promoció 
Mercat Municipal de 

Berga 
1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 20 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 
14/Y/105695 Fira del Joc i de Nadal 1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 21 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 
14/Y/104976

Cursa Sant Silvestre / 
Cursa 5 i 10 Km Ciutat de 

Berga 
2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001815 86 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 

14/Y/104977

Pas a pas / Estades 
Esportives / Trobades 

esportives escolars / de 
cap a l'aigua 

3.248,00 3.248,00 G/30400/34100/46251 1403001819 22 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 
14/Y/104974

Estades esportives / 
Esport extraescolar / 
Natació al Tossalet 

4.485,00 4.485,00 G/30400/34100/46251 1403001820 51 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 
14/Y/104975 Esport adaptat - Vela 500,00 500,00 G/30400/34100/46251 1403001821 29 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 

14/Y/103884

IMPLANTACIÓ DE 
MESURES DE GESTIO 

SOSTENIBLE 
AMBIENTAL I 
ECONÒMIC 

2.795,00 205,00 G/50500/17210/46250 1403001808 87 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 

14/Y/106157

Pel cataleg de serveis de 
2013 es va demenar 

aquesta mteixa actuació. 
Es preten continuar en la 
matyeixa direcció i l'acció 

que va tenir gran 
aceptació, van ser les 
xerrades informatives i 
formatives per tècnics 
competents a diferents 

col¿lectius ciu 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 112 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 
14/Y/105892

Projectes Igualtat-
Ciutadania-Joventut-

Participació 
24.272,75 24.272,75 G/60300/23110/46250 1403001798 22 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 

14/Y/106613

Control integral de 
plagues urbanes, 
Prevenció de la 

legionel¿losi i control 
integral d'aus urbanes 

7.304,29 7.304,29 G/60401/31100/46250 1403001797 53 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 
14/Y/106614

Prevenció de riscos en 
relació a la promoció de la 

salut 
3.187,50 3.187,50 G/60401/31100/46250 1403001797 54 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 
14/Y/106615

Control de les colònies de 
gats en l'àmbit urbà de 

Berga 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 55 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 
14/Y/107827

Projectes de participació 
infantil i juvenil 

6.266,00 6.266,00 G/60500/32000/46250 1403001870 3 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 

14/Y/107829

Programes d'inclusió 
social de l'Escola 

Municipal de Música de 
Berga 

6.394,00 6.394,00 G/60500/32000/46250 1403001882 5 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Berga 

XXX 

14/Y/107828

Projecte extensions de 
l'Escola Municipal de 
Música de Berga a la 

comarca del Berguedà 

8.502,00 8.502,00 G/60500/32000/46250 1403001882 6 
Gerència Serv. 

d'Educació 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXX 

14/Y/107943

Projecte de migració del 
Gestor d'expedients 
client/servidor a la 
plataforma web i 

integració amb els serveis 
prestats pel Consorci 

d'Administració Oberta de 
Catalunya 

16.000,00 16.000,00 G/20300/49100/46250 1403001880 23 
Direcció Serv. 

Tecnologies i Sist. 
Corpor. 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXX 
14/Y/105696

Promoció i dinamització 
del mercal setmanal de 

Bigues 
3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 22 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXX 
14/Y/105697

Senyalització provisional 
Fires i Festes Majors de 

Bigues 
1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 23 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXX 
14/Y/104979

Esdeveniments esportius 
populars de Bigues i Riells

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001815 87 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXX 
14/Y/105893

Polítiques de joventut, 
dona i acció comunitària 

de Bigues i Riells 
15.818,77 15.818,77 G/60300/23110/46250 1403001798 23 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXX 
14/Y/106616

CONTROL DE PLAGUES 
URBANES I PREVENCIÓ 

LEGIONEL·LOSI 
5.739,09 5.739,09 G/60401/31100/46250 1403001797 56 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXX 
14/Y/106618

ATENCIÓ ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 

PÚBLICA 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 58 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

XXX 
14/Y/107830

Pla local de formació 
permanent. BIR 2014 

3.357,00 3.357,00 G/60500/32000/46250 1403001871 6 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 

Borredà 
XXX 

14/Y/106274 control plagues a borredà 1.500,00 375,15 G/60401/31100/46250 1403001797 59 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

XXX 
14/Y/107301

activitats culturals festives 
i lúdiques 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 142 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Cabrera d'Anoia 
XXX 

14/Y/104987 La Mitja dels Cellers 2014 1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 77 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Cabrera d'Anoia 
XXX 

14/Y/104988
Poliesport a Cabrera 

d'Anoia 
1.083,00 1.083,00 G/30400/34100/46251 1403001819 46 

Of. Activ. 
Esportives 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

XXX 

14/Y/103887

canvi de làmpades 
tradicionals per unes 

altres de tecnologia Leds 
a l'enllumenat públic de 

Can Ros 

4.321,00 4.321,00 G/50500/17210/46250 1403001808 90 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

XXX 
14/Y/106160

prevenció i gestió dels 
residus al municipi de 

Cabrera d'Anoia 
1.150,00 1.150,00 G/50500/17221/46250 1403001826 115 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

XXX 
14/Y/106626 Curs de suport vital bàsic 2.286,90 2.286,90 G/60401/31100/46250 1403001797 61 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

XXX 
14/Y/106627

Atenció als animals 
abandonats 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 62 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXX 
14/Y/107302

Desenvolupament cultural 
local 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 143 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXX 
14/Y/106161

Activitats de 
sensibilització ambiental 

1.006,00 1.006,00 G/50500/17221/46250 1403001826 116 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXX 
14/Y/105896

Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

10.468,34 10.468,34 G/60300/23110/46250 1403001798 27 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXX 
14/Y/106628 Sanitat ambiental 6.434,73 6.434,73 G/60401/31100/46250 1403001797 63 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXX 
14/Y/106629

Millora de les condicions 
de seguretat i salubritat a 

les platges 
16.133,69 16.133,69 G/60401/31100/46250 1403001797 64 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

XXX 
14/Y/106630

Protecció dels animals a 
Cabrera de Mar 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 65 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cabrils 

XXX 
14/Y/105514

DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL I FIRAL DE 

CABRILS 
8.000,00 8.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 19 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Cabrils 

XXX 
14/Y/104990

CABRILENCA + 
CABRILENCA BTT 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001815 75 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Cabrils 
XXX 

14/Y/104991
NORDIC WALKING + 

BTT POLICIES 
1.823,00 1.823,00 G/30400/34100/46251 1403001819 44 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Cabrils 

XXX 
14/Y/105897 PIJ + PIDCES CABRILS 14.619,93 14.619,93 G/60300/23110/46250 1403001798 28 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Cabrils 

XXX 
14/Y/106631

PREVENCIÓ DE 
LEGIONEL.LOSI 

3.000,00 3.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 66 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cabrils 

XXX 
14/Y/106632

CENTRE D'ACOLLIDA 
MUNICIPAL D'ANIMALS I 

CAMPANYES 
3.397,00 3.397,00 G/60401/31100/46250 1403001797 67 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Calaf 

XXX 
14/Y/105575

Instal·lació punts de llum 
Plaça Barcelona 92 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 24 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Calaf 

XXX 

14/Y/105335

MERCAT DE CALAF - 
Promoció de la 

competitivitat local i Fira 
del Mil·lenari 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 20 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Calaf 

XXX 
14/Y/106077

Actuacions de 
Sensibilització i Educació 

Ambiental 
1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 32 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Calaf 

XXX 
14/Y/105787

Finançament en l'àmbit 
d'Igualtat i ciutadania 

8.329,55 8.329,55 G/60300/23110/46250 1403001798 29 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Calaf 

XXX 
14/Y/106307

Control de plagues 
urbanes, prevenció de la 
legionella i control d'aus 

5.332,00 5.332,00 G/60401/31100/46250 1403001797 68 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Calaf 

XXX 
14/Y/106308

Activitats de promoció de 
la Salut 

1.175,00 1.175,00 G/60401/31100/46250 1403001797 69 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Calaf 

XXX 
14/Y/106309

Activitats relacionades 
amb animals de 

companyia 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 70 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Calders 

XXX 
14/Y/105327

Pla de dinamització 
comercial de Calders 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 21 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Calders 

XXX 
14/Y/104350 FES ESPORT 3.500,00 3.500,00 G/30400/34100/46251 1403001820 20 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/107305

EL CICLE FESTIU I 
CULTURAL A CALDES 

DE MONTBUI 
3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 146 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/107609

Exposició temporal 
L'Escaldàrium 

5.800,00 5.800,00 G/13102/33300/46250 1403001876 5 
Of. Patrimoni 

Cultural 
Ajuntament de 

Caldes de Montbui 
XXX 

14/Y/107106 Festival Caldeja't 3.000,00 3.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 11 Of. Difusió Artística 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/105699

Mercat de l'Olla i la 
Caldera 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 26 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/105516

DINAMITZACIÓ DE 
CALDES CENTRE 

COMERCIAL 
3.150,00 3.150,00 G/30300/43100/46250 1403001795 22 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/104995 L'ESPORT QUE BULL 2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001815 42 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/104996

ACTIVITATS 
ESPORTIVES PER A LA 

GENT GRAN 
2.222,00 2.222,00 G/30400/34100/46251 1403001819 37 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/104994

CICLE DE PASSEJADES 
ADREÇADES A LA GENT 

GRAN 
1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001821 63 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 

14/Y/103889

Mesures d'estalvi 
energètic climantizació i 

iluminació museu 
Thermalia i edifici 

consistorials 

5.059,00 5.059,00 G/50500/17210/46250 1403001808 92 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 

14/Y/105899

PLA LOCAL DE 
PARTICIPACIÓ, 

IGUALTAT, JOVENTUT I 
INTEGRACIÓ 
CIUTADANA 

28.690,11 28.690,11 G/60300/23110/46250 1403001798 31 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/106636

Prevenció legionel·losi i 
control de coloms 

4.869,53 4.869,53 G/60401/31100/46250 1403001797 72 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/106637

Programa Salut 2014: 
prevenció i promoció 

hàbits saludables 
3.911,80 3.911,80 G/60401/31100/46250 1403001797 73 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/106638

Control de coònies de 
gats al carrer 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 74 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

XXX 
14/Y/107004

OMIC DE CALDES DE 
MONTBUI 

7.270,00 7.270,00 G/60402/49300/46250 1403001847 6 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 
Ajuntament de 

Caldes de Montbui 
XXX 

14/Y/107834
Escola Municipal de 
Formació d'Adults 

6.430,00 6.430,00 G/60500/32000/46250 1403001871 7 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 

Caldes de Montbui 
XXX 

14/Y/107835
Servei escoles bressol 

municipals 
6.753,00 6.753,00 G/60500/32000/46250 1403001879 11 

Gerència Serv. 
d'Educació 
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pressupostària 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 

XXX 
14/Y/107608

Exposicions temporals 
2014 

6.500,00 6.500,00 G/13102/33300/46250 1403001876 6 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 

XXX 
14/Y/105898

Curs de català, reacció 
jove 2014 

7.043,68 7.043,68 G/60300/23110/46250 1403001798 32 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 

XXX 
14/Y/106633

Control de plagues 
urbanes i legionel.la a 

Caldes d'Estrac 
7.478,20 7.478,20 G/60401/31100/46250 1403001797 75 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Calella 

XXX 

14/Y/107512

Activitats de 
sensibilització i 
cooperació al 

desenvolupament 

3.000,00 3.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 10 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Calella 

XXX 

14/Y/105517

Creació d'un apartat a la 
web www.calella.cat per a 

la consulta on line dels 
locals comercials buits 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 25 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Calldetenes 

XXX 
14/Y/106646

Control de plagues i 
prevenció legionel.losi 

4.695,62 622,89 G/60401/31100/46250 1403001797 83 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Callús 

XXX 
14/Y/105007

XIII CAMINADA DEL 
CARDENER 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 62 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Callús 

XXX 
14/Y/106650

Atenció als animals 
abandonats a la via 
pública de Callús 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 87 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 

XXX 
14/Y/107108 Nits de Calonge 6.000,00 6.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 13 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 

XXX 
14/Y/105901

Foment de l'emprenedoria 
i l'ocupació de les dones 

2.720,00 2.720,00 G/60300/23110/46250 1403001798 36 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Campins 

XXX 
14/Y/107310

APLEC DE SANT 
GUILLEM 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 151 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Campins 
XXX 

14/Y/105009 FEM ESPORT 1.424,00 1.424,00 G/30400/34100/46251 1403001818 29 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 
14/Y/107311

Edició i presentació del 
Catàleg de l'obra pictòrica 

de Josep Tenas 
4.000,00 4.000,00 G/13101/33400/46250 1503001844 1 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 
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Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 

14/Y/107611

Exposició Manuel Paratje, 
pioner de la fotografia 

professional a Canet de 
Mar 

3.000,00 3.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 8 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 
14/Y/107109 Canet Rock Torna 15.000,00 15.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 14 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 

14/Y/105701

Promoció, difusió, 
animació i implantació de 
serveis a la Fira Mercat 

Modernista 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 28 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 
14/Y/105521

Re-Viu el comerç de 
Canet 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 28 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 
14/Y/105011

Jornada Equitació Hípica 
Adaptada 

500,00 500,00 G/30400/34100/46251 1403001821 51 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 
14/Y/105904

Finançament en acció 
comunitària, igualtat i 

joventut 
22.268,33 22.268,33 G/60300/23110/46250 1403001798 37 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 
14/Y/106652 CONTROL DE PLAGUES 5.464,80 5.464,80 G/60401/31100/46250 1403001797 91 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 
14/Y/107006

Suport per l'Oficina 
d'Atenció al Consumidor 

7.500,00 7.500,00 G/60402/49300/46250 1403001847 8 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 
Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 
14/Y/107838 Projecte Jove Activa't 3.300,00 3.300,00 G/60500/32000/46250 1403001869 1 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

XXX 
14/Y/107839

Projecte suport a 
l'escolaritat MIRA'T 

5.283,00 5.283,00 G/60500/32000/46250 1403001870 5 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Canovelles 

XXX 

14/Y/105323

Actuacions per a la 
dinamització del centre 

comercial urbà de 
Canovelles 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 29 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Canovelles 

XXX 
14/Y/105766

Accions comunitaries, 
participació, igualtat i 

joventut 
10.950,00 10.950,00 G/60300/23110/46250 1403001798 38 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Canovelles 
XXX 

14/Y/106267 Seguretat alimentaria 6.535,00 6.535,00 G/60401/31100/46250 1403001797 94 Serv. Salut Pública 
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Ajuntament de 
Canovelles 

XXX 

14/Y/106268

Prevenció i control de 
plagues i legonel·losi a les 
dependències municipals, 
les escoles i la via pública 

9.565,14 9.565,14 G/60401/31100/46250 1403001797 95 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Canovelles 

XXX 
14/Y/106269

Prevenció del consum 
d'alcohol i tàbac 

2.000,00 2.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 96 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Canovelles 

XXX 

14/Y/106270

Servei de recollida, 
acollida i assistència 

d'animals de companyia 
abandonats o perduts. 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 97 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Canovelles 

XXX 
14/Y/107650

Servei escoles bressol 
municipals Sant Jordi i 

Marta Mata 
8.071,00 8.071,00 G/60500/32000/46250 1403001879 13 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Cànoves i Samalús 

XXX 
14/Y/105905

LES POLITIQUES 
D'IGUALTAT AL 

MUNICIPI 
1.700,00 1.700,00 G/60300/23110/46250 1403001798 39 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Canyelles 

XXX 
14/Y/107312

ACTUACIONS 
CULTURALS AL 
MUNICIPI 2014 

2.000,00 2.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 153 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Canyelles 

XXX 
14/Y/105702

PROMOCIO I 
CONSOLIDACIO FIRES 

LOCALS 
10.000,00 10.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 29 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Canyelles 

XXX 
14/Y/105522

LINIES DE PROMOCIO 
DEL COMERÇ LOCAL 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 30 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Canyelles 

XXX 

14/Y/105906

PROGRAMA 
D'ACTIVITATS I 

ACCIONS DE JOVENTUT 
DE CANYELLES 2014 

2.000,00 2.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 40 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Canyelles 

XXX 

14/Y/106656

CONTROL DE PLAGUES 
URBANES I DE 

LEGIONEL·LOSI A 
CANYELLES 

6.450,00 6.450,00 G/60401/31100/46250 1403001797 99 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Capellades 

XXX 
14/Y/105523

Mesures de millora de 
l'activitat comercial de 

Capellades 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 31 Serv. Comerç Urbà 
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Ajuntament de 
Capellades 

XXX 

14/Y/105017

ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS DE 

L'AJUNTAMENT DE 
CAPELLADES 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 16 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Capellades 

XXX 
14/Y/105907

MOSTRA D'ENTITATS I 
ASSOCIACIONS DE 
CAPELLADES 2014 

4.896,25 4.896,25 G/60300/23110/46250 1403001798 41 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Capellades 

XXX 
14/Y/106657

Actuació en l'àmbit de la 
sanitat ambiental a 

Capellades 
5.043,44 5.043,44 G/60401/31100/46250 1403001797 100 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Capellades 

XXX 
14/Y/106658

Actuació en l'àmbit dels 
animals de companyia al 
municipi de Capellades 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001797 101 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Capellades 

XXX 
14/Y/107840

Projecte Millora de l'Èxit 
Escolar 

3.667,00 3.667,00 G/60500/32000/46250 1403001870 6 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 

Capellades 
XXX 

14/Y/107841
Funcionament d'escoles 

bressol municipals 
3.696,00 3.696,00 G/60500/32000/46250 1403001879 14 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Cardedeu 

XXX 
14/Y/107314

Cicle de Festes Populars 
de Cardedeu 

3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 155 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Cardedeu 

XXX 

14/Y/105704

BLOG DEL MERCAT 
SETMANAL: 

INFORMACIÓ I 
PROMOCIÓ 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 31 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Cardedeu 

XXX 

14/Y/105705

FICARD- FIRA SANT 
ISIDRE I 1A FIRA DE 
TURISME RURAL I 

FAMILIAR 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 32 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Cardedeu 

XXX 

14/Y/105908

MOBILITZEM 
CARDEDEU PEL 

GÈNERE, EL JOVENT I 
LA TRANSPARÈNCIA 

29.985,75 29.985,75 G/60300/23110/46250 1403001798 42 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Cardedeu 

XXX 
14/Y/106659

Programa de seguretat 
alimentària 

4.250,00 4.250,00 G/60401/31100/46250 1403001799 1 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cardedeu 

XXX 
14/Y/107007

Oficina Municipal de 
Informació al Consumidor 

6.968,00 6.968,00 G/60402/49300/46250 1403001847 10 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 
Ajuntament de 

Cardona 
XXX 

14/Y/107315
Programació cultural 

Cardona 2014 
3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 156 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 
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Ajuntament de 
Cardona 

XXX 
14/Y/107110

Festival de Música Sacra 
de Cardona 

1.500,00 1.500,00 G/13103/33410/46250 1403001810 15 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Cardona 

XXX 

14/Y/105707

CAMPANYA DE 
PROMOCIÓ DE LA FIRA 
MEDIEVAL/FESTA DE LA 

SAL 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 34 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Cardona 

XXX 

14/Y/105909

Suport a les actuacions en 
Igualtat de Gènere, 

Joventut, Acció 
Comunitària i Participació 

Ciutadana 

10.612,66 10.612,66 G/60300/23110/46250 1403001798 43 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Cardona 

XXX 

14/Y/106664

PLA INTEGRAL PER A 
LA PREVENCIÓ DE LES 
DROGODEPÈNDENCIES 

AL MUNICIPI DE 
CARDONA 

1.600,00 1.600,00 G/60401/31100/46250 1403001799 6 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cardona 

XXX 
14/Y/106665

ATENCIÓ ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 

PÚBLICA 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 7 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Carme 

XXX 
14/Y/105336

Actuacions per a la gestió 
integral del teixit comercial 

urbà 
7.000,00 7.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 34 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Carme 

XXX 
14/Y/104409 FESTA DE L'AIGUA 1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001817 8 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Carme 

XXX 
14/Y/106310

Control integral d plagues 
urbanes 

1.275,00 1.275,00 G/60401/31100/46250 1403001799 8 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Carme 

XXX 
14/Y/106311

Atenció als animals 
abandonats a la via 

pública 
800,00 340,00 G/60401/31100/46250 1403001799 9 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Casserres 

XXX 
14/Y/105526

Fira de Comerç i 
Artesania i mercat local 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 35 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Castellar del Riu 

XXX 
14/Y/107317

Promoció de les festes 
locals 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 158 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Castellar del Vallès 
XXX 

14/Y/107318
XXXVIè APLEC DE 
CASTELLAR VELL 

810,00 810,00 G/13101/33400/46250 1403001830 159 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Castellar del Vallès 
XXX 

14/Y/107111 NITS D'ESTIU 2014 2.100,00 2.100,00 G/13103/33410/46250 1403001810 16 Of. Difusió Artística 
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Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 
14/Y/105708

PLA DE DINAMITZACIÓ 
MERCAT MUNICIPAL 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 35 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament de 

Castellar del Vallès 
XXX 

14/Y/105709
FIRES A CASTELLAR 

DEL VALLÈS 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 36 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 

14/Y/105529

ACTUACIONS DE 
DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DE 
CASTELLAR DEL 

VALLÈS 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 36 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 

14/Y/105527

GESTIÓ DE LA 
DINAMITZACIÓ A 
L'ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE 
CASTELLAR DEL 

VALLÈS 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 38 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 
14/Y/105028

CAMINADA,CURSAI 
PATINADA POPULAR 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001815 93 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 
14/Y/105029

VINE,CAMINA I FES 
SALUT - ÚS D'ESPAIS 

ESPORTIUS ESCOLARS 
2.621,00 2.621,00 G/30400/34100/46251 1403001818 108 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 
14/Y/105912

Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

24.103,01 24.103,01 G/60300/23110/46250 1403001798 47 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 
14/Y/106670

ACCIONS DE SALUT 
AMBIENTAL 

8.173,85 8.173,85 G/60401/31100/46250 1403001799 14 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 
14/Y/106671

PROGRAMA PROMOCIÓ 
DE LA SALUT 

6.000,00 6.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 15 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 

14/Y/107008

SUPORT AL SERVEI 
D'OMIC DE 

L'AJUNTAMENT DE 
CASTELLAR DEL 

VALLÈS 

9.686,00 9.686,00 G/60402/49300/46250 1403001847 11 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 
14/Y/107846 Suport Educatiu 5.000,00 5.000,00 G/60500/32000/46250 1403001870 8 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

XXX 
14/Y/107847

Funcionament de l'Escola 
Municipal d'Adults de 
Castellar del Vallès 

8.000,00 8.000,00 G/60500/32000/46250 1403001871 10 
Gerència Serv. 

d'Educació 
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Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar 

XXX 
14/Y/105913 Joventut i igualtat 2014 8.535,45 8.535,45 G/60300/23110/46250 1403001798 48 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar 

XXX 
14/Y/106672

Programa de 
desratització, desinfecció i 

control de legionel¿les 
3.500,00 3.500,00 G/60401/31100/46250 1403001799 16 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

XXX 
14/Y/107621

Difusió, imatge i 
publicacions del Museu de 

la Pagesia 
3.000,00 3.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 11 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

XXX 
14/Y/107114

Castellbisbal, Capsa de 
Música 

1.000,00 1.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 17 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

XXX 
14/Y/105576 Fires foment Castellbisbal 1.400,00 1.400,00 G/30300/43100/46250 1403001793 37 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

XXX 
14/Y/105789

Actuacions en l'àmbit de 
participació, igualtat i 

joventut 
22.951,67 22.951,67 G/60300/23110/46250 1403001798 49 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

XXX 
14/Y/106313

ACTUACIONS DE 
SANITAT AMBIENTAL A 

CASTELLBISBAL 
7.750,00 7.750,00 G/60401/31100/46250 1403001799 19 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castellcir 

XXX 
14/Y/105531

Dinamització de teixit 
comercial de Castellcir 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 40 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Castellcir 

XXX 
14/Y/105032

Duatló de Muntanya - 
Bicicletada Popular BTT 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 96 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 
14/Y/107476

UNIVERSITAT D'ESTIU 
CASTELLDEFELS 

4.200,00 4.200,00 G/10400/92060/46250 1403001837 2 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 

14/Y/107513

PLA MUNICIPAL DE 
SENSIBILITZACIÓ 

ENVERS LA PAU, ELS 
DRETS HUMANS I LA 
SOLIDARITAT 2014 

13.902,00 13.902,00 G/10400/92400/46250 1403001837 11 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 
14/Y/104137

Suport a l'ocupabilitat i a 
la intermediació laboral 

28.458,82 28.458,82 G/30101/24100/46250 1403001786 9 
Serv. Mercat de 

Treball 
Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 
14/Y/104227

Suport a la creació i 
consolidació d'empreses 

24.963,19 24.963,19 G/30103/43300/46250 1403001809 90 
Serv. Teixit 
Productiu 
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Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 
14/Y/105915

Projectes anuals 
d'integració, participació, 

igualtat i ciutadania. 
33.286,49 33.286,49 G/60300/23110/46250 1403001798 51 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 

14/Y/106676

Gestió sanitària dels 
riscos relacionats amb els 

productes alimentaris 
2014 

20.535,00 20.535,00 G/60401/31100/46250 1403001799 24 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 
14/Y/106677

Projectes i activitats en 
matèria de sanitat 

ambiental a Castelldefels 
13.565,11 13.565,11 G/60401/31100/46250 1403001799 25 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 
14/Y/106678

Activitats de 
sensibilització i d'educació 

per la salut 
5.000,00 5.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 26 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 
14/Y/106679

Servei de Seguretat, 
Salvament i Socorrisme a 

la platja 
38.868,92 38.868,92 G/60401/31100/46250 1403001799 27 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 
14/Y/107009

Ajunt econòmic suport als 
serveis municipals de 

consum 
13.612,00 13.612,00 G/60402/49300/46250 1403001847 13 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament de 
Castelldefels 

XXX 
14/Y/107849

Sostenibilitat de l'Escola 
Municipal de Dansa 

16.985,00 16.985,00 G/60500/32000/46250 1403001882 9 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 
Castellfollit de 

Riubregós 

XXX 
14/Y/103997

Substitució de 
l'enllumenat públic antic 
per fanals amb llum LED 

1.913,00 1.913,00 G/50500/17210/46250 1403001808 18 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Castellgalí 

XXX 
14/Y/106681 SANITAT AMBIENTAL 1.617,33 1.617,33 G/60401/31100/46250 1403001799 31 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castellgalí 

XXX 
14/Y/106682

Campanya d'identificació i 
esterilització 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 32 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 

XXX 
14/Y/105532

Fira outdoor de la 
Catalunya Central 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 41 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 

XXX 
14/Y/107561

neteja de parcel.les de 
titularitat municipal sense 

edificar 
1.654,58 1.654,58 G/50405/17200/46250 1403001850 8 

Of. Tèc. Prevenció 
Mpal. Incendis 

Forestals 
Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 

XXX 
14/Y/103896

Adequació de les 
lluminàries exteriors zona 
del Serrat de Castellnou 

1.732,00 1.732,00 G/50500/17210/46250 1403001808 99 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 
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Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 

XXX 

14/Y/106683

Prevenció de la 
legionel.losi i control 
integral de plaques 

urbanes 

1.750,00 1.750,00 G/60401/31100/46250 1403001799 33 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 

XXX 
14/Y/106684

Campanya actualització 
cens i atenció animals 
abandonats via pública 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 34 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castellolí 

XXX 

14/Y/106397

DESRATITZACIÓ I 
DESINFECCIO- 

CONTROL PLAGUES I 
PREVENCIO 

LEGIONELOSIS 

1.500,00 78,52 G/60401/31100/46250 1403001799 35 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 

XXX 
14/Y/104772

JORNADA DE L'ESPORT 
SALUDABLE 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 106 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 

XXX 
14/Y/104773

ACTIVITATS 
ESPORTIVES-2014 

2.792,00 2.792,00 G/30400/34100/46251 1403001818 80 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 

XXX 
14/Y/104770

BEQUES PER 
ACTIVITATS: Tots per 

l'esport! 
3.000,00 3.000,00 G/30400/34100/46251 1403001820 82 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 

XXX 
14/Y/104771

ESPORT ADAPTAT I 
PASSEJADES PER A LA 

GENT GRAN 
500,00 500,00 G/30400/34100/46251 1403001821 41 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 

XXX 
14/Y/105820

Polítiques d'igualtat 
dones-homes de Castellví 

de Rosanes 
5.837,20 5.837,20 G/60300/23110/46250 1403001798 55 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Centelles 

XXX 
14/Y/107502

Cooperació al 
desenvolupament i 

solidaritat a Centelles 
2.000,00 2.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 12 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Centelles 

XXX 
14/Y/107078

Cau de Bruixes de 
Centelles 

2.200,00 2.200,00 G/13103/33410/46250 1403001810 18 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Centelles 

XXX 
14/Y/105460

Dinamització comercial, 
promoció de fires i de 
mercats a Centelles 

6.000,00 6.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 43 Serv. Comerç Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Centelles 

XXX 
14/Y/105459

Foment de l'ocupació de 
locals buits al centre urbà 

de Centelles 
1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 44 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Centelles 

XXX 
14/Y/104774

Esport i lleure per a 
tothom 

4.140,00 4.140,00 G/30400/34100/46251 1403001820 84 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Centelles 

XXX 
14/Y/105821

Dinamització comunitària 
a Centelles (Joventut/ 

Igualtat de gènere) 
11.150,00 11.150,00 G/60300/23110/46250 1403001798 56 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Centelles 
XXX 

14/Y/106406
Sanitat Ambientaln a 

Centelles 
5.887,50 5.887,50 G/60401/31100/46250 1403001799 44 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 

14/Y/107527

Projecte d'educació per el 
desenvolupament i de 
sensibilització vers el 

comerç just4050 

7.826,40 7.826,40 G/10400/92400/46250 1403001837 13 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 

14/Y/107624

ELS MUSEUS DE 
CERDANYOLA UNA 

PROPOSTA DE 
RECERCA, 

CONSERVACIÓ I 
DIFUSIÓ DEL 

PATRIMONI CULTURAL 
LOCAL 

8.400,00 8.400,00 G/13102/33300/46250 1403001876 13 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 

14/Y/107130

FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
TEATRE INFANTIL I 

JUVENIL 

4.000,00 4.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 19 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/104092 Club de la feina 18.000,00 18.000,00 G/30101/24100/46250 1403001786 10 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/104176

Marketplace digital 
internacional 

22.680,00 22.680,00 G/30103/43300/46250 1403001809 39 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/104177

Centre local de serveis a 
les empreses (CLSE) 

30.236,12 30.236,12 G/30103/43300/46250 1403001809 40 
Serv. Teixit 
Productiu 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/105552

Pla anual de promoció 
dels mercats 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 39 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/105553 Mercat Ecològic del Vallès 750,00 750,00 G/30300/43100/46250 1403001793 40 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/105554 Fira de santa Llúcia 2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 41 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/105300

Pojecte de diamització 
comercial 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 45 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/103993

Servei de gestió 
energètica a Escola 

Carles Buigas 
5.854,00 5.854,00 G/50500/17210/46250 1403001808 31 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 

14/Y/105792

FINANÇAMENT 
PROGRAMES ÀMBIT 

ATENCIÓ A LES 
PERSONES (DONA, 

JOVENTUT I 
IMMIGRACIÓ) 

33.782,19 33.782,19 G/60300/23110/46250 1403001798 58 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106327

Programa Seguretat 
Alimentària 

3.412,50 3.412,50 G/60401/31100/46250 1403001799 48 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106328

Programa Sanitat 
Ambiental 

13.739,03 13.739,03 G/60401/31100/46250 1403001799 49 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106329

Programa de Promoció de 
la Salut 

16.204,00 16.204,00 G/60401/31100/46250 1403001799 50 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107697

Casal d'Infants de l'Escola 
Les Fontetes 

15.800,00 15.800,00 G/60500/32000/46250 1403001870 9 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107698

Funcionament d'AULOS, 
Escola Municipal de 

Música 
16.610,00 16.610,00 G/60500/32000/46250 1403001882 11 

Gerència Serv. 
d'Educació 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXX 
14/Y/105328

Fira de Comerç i Indústria 
2014 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 46 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXX 

14/Y/107564

TREBALLS FORESTALS 
DE REDUCCIÓ ARBRAT 
I ESTASSADA FRANGES 

URB. STA. ROSA, 
GRANJA GARCIA I MAS 

DE CAN PI 

6.675,29 6.675,29 G/50405/17200/46250 1403001846 4 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXX 

14/Y/107563

NETEJA PARCEL·LES 
NO EDIFICADES I 

ZONES VERDES DE 
TITULARITAT 

MUNICIPAL URB. STA. 
ROSA, GRANJA GARCIA, 
MAS DE CAN PI, TORRE 

VILETA I INTERCLUB 

31.312,43 31.312,43 G/50405/17200/46250 1403001850 9 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Cervelló 

XXX 

14/Y/105771

Actuacions dins de la 
promoció de les polítiques 

d¿igualtat a Cervelló 
durant l¿any 2014 

13.855,00 13.855,00 G/60300/23110/46250 1403001798 59 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Collbató 

XXX 
14/Y/107135 QUE SONI LA SOCA 1.000,00 1.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 20 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Collbató 

XXX 
14/Y/105540

Dinamització, promoció i 
consolidació de la Fira de 

Nadal 
5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 44 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Collbató 

XXX 

14/Y/107568

TRACTAMENT DE LA 
VEGETACIO DE 
PARCEL.LES NO 

EDIFICADES 
TITULARITAT DE 
L'AJUNTAMENT 

15.017,89 0,89 G/50405/17200/46250 1403001850 10 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Collbató 

XXX 
14/Y/103980

PROGRAMA DE GESTIO 
DE LES ENTRADES A LA 

DEIXALLERIA 
3.157,00 3.157,00 G/50500/17210/46250 1403001808 33 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Collbató 

XXX 
14/Y/106082

FOMENT DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA 

PORTA A PORTA 
1.868,00 1.868,00 G/50500/17221/46250 1403001826 37 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Collbató 

XXX 

14/Y/106330

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES 

URBANES;PREVENCIO 
LEGIONOSI;PREVENCIO 

MOSQUIT TIGRE 

5.625,00 5.625,00 G/60401/31100/46250 1403001799 53 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Collbató 

XXX 
14/Y/106331

ATENCIO ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 

PUBLICA 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 54 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Collsuspina 

XXX 
14/Y/107433

Desenvolupament cultural 
del municipi de 

Collsuspina 
1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001884 25 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Collsuspina 

XXX 
14/Y/105822

Desenvolupament local en 
l'àmbit de joventut 

4.090,07 4.090,07 G/60300/23110/46250 1403001798 61 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Collsuspina 

XXX 
14/Y/106407

Control de plagues i 
legionel·la en el municipi 

de Collsuspina 
1.612,50 129,00 G/60401/31100/46250 1403001799 55 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Copons 

XXX 

14/Y/103909

Implantació d'un sistema 
de recollida selectiva 

porta a porta i millora de 
l'autocompostatge 

3.527,00 326,57 G/50500/17210/46250 1403001808 112 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/107350

Cultura a Corbera de 
Llobregat 

3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 191 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 

14/Y/105604

ACCIONS DE FOMENT 
DE MERCATS DE 

VENDA NO 
SEDENTÀRIA 

1.750,00 1.750,00 G/30300/43100/46250 1403001793 45 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/105605

Donant identitat a la 
FiraInnova! 

6.000,00 6.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 46 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 

14/Y/105378

ACTUACIONS PER A LA 
DINAMITZACIÓ D'UN 
CENTRE COMERCIAL 

URBÀ 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 49 Serv. Comerç Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 

14/Y/105376

GESTIÓ DE LA 
DINAMITZACIÓ EN UN 
CENTRE COMERCIAL 

URBÀ 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 51 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/104536

Cinc cims i batukada 
popular 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 19 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/104537

Activitats esportives 
municipals 

2.735,00 2.735,00 G/30400/34100/46251 1403001818 89 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/104535

Cicle de passejades per a 
la gent gran 

1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001821 30 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/105940

Atenció en l'ambit 
d'immigració i d'igualtat 

22.468,64 22.468,64 G/60300/23110/46250 1403001798 63 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/106754 SANITAT AMBIENTAL 5.850,00 5.850,00 G/60401/31100/46250 1403001799 59 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/106755

ANIMALS DE 
COMPANYIA 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 60 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

XXX 

14/Y/107737

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

2014 

5.694,00 5.694,00 G/60500/32000/46250 1403001879 18 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 

14/Y/107485

Treballem els valos de la 
cooperació amb els 

ciutadans/es  
de Cornellà: educació, 
pau, iquitat de gènere, 

drets bàsics de la 
població, sostenibilitat,... 

14.000,00 14.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 14 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/107351

Polítiques culturals de 
Proximitat a Cornellà de 

Llobregat 2014 
10.000,00 10.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 192 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/107582

Activitats corrents i de 
funcionament del Museu 

Palau Mercader 
12.700,00 12.700,00 G/13102/33300/46250 1403001876 14 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 

14/Y/107051

Festival Internacional de 
Pallassos de Cornellà de 

Llobregat Memorial 
Charlie Rivel 

15.000,00 15.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 21 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/104102 Activa't 29.880,00 29.880,00 G/30101/24100/46250 1403001786 13 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 

14/Y/104188

SUPORT A LA CREACIÓ, 
CONSOLIDACIÓ I 
CREIXEMENT DE 

MICROEMPRESES 

120.000,00 120.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 51 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 

14/Y/103910

Adeqüació del pou dels 
horts municipals de Can 
Mercader per a reg dels 

mateixos horts 

5.148,00 5.148,00 G/50500/17210/46250 1403001808 113 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/105941

Accions d'igualtat i 
ciutadania 2014 Cornellà 

de Llobregat 
44.554,60 44.554,60 G/60300/23110/46250 1403001798 64 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Cornellà de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/106756

Programa de Seguretat 
Alimentària 2014 

34.000,00 34.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 61 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/106757

Programa de Sanitat 
Ambiental 2014 

14.608,58 14.608,58 G/60401/31100/46250 1403001799 62 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/106758

Programa de Promoció de 
la Salut 2014 

19.270,84 19.270,84 G/60401/31100/46250 1403001799 63 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/107019

Serveis municipals de 
consum 

10.000,00 10.000,00 G/60402/49300/46250 1403001847 15 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/107738 Escola Oberta 21.876,00 21.876,00 G/60500/32000/46250 1403001870 10 

Gerència Serv. 
d'Educació 
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Ajuntament de 
Cubelles 

XXX 
14/Y/107486

CUBELLAU! (CUBELLES 
PER LA PAU) 

4.225,62 4.225,62 G/10400/92400/46250 1403001837 15 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Cubelles 

XXX 
14/Y/104103

TROBEM CAMINS AMB 
FUTUR! 

10.200,00 10.200,00 G/30101/24100/46250 1403001786 14 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de 
Cubelles 

XXX 

14/Y/106185

Activitats de 
sensibilització i educació 

ambiental per a la 
prevenció i correcta gestió 

dels residus 

1.329,00 1.329,00 G/50500/17221/46250 1403001826 140 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Cubelles 

XXX 
14/Y/106761

Programa de seguretat i 
salubritat a les platges 

26.492,56 26.492,56 G/60401/31100/46250 1403001799 66 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Dosrius 

XXX 
14/Y/104544

Monitoratge i compra de 
material esportiu per al 

Gimnàs de Dosrius 
1.538,00 1.538,00 G/30400/34100/46251 1403001818 72 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Dosrius 

XXX 
14/Y/107537

Tractament de vegetació 
de parcel·les no 

edificades municipals 
14.442,77 14.442,77 G/50405/17200/46250 1403001850 11 

Of. Tèc. Prevenció 
Mpal. Incendis 

Forestals 

Ajuntament de 
Dosrius 

XXX 

14/Y/105943

Desenvolupament i 
aplicació de polítiques 

transversals en matéria de 
gènere i igualtat 

d'oportunitats: ESPAI 
DONA DOSRIUS 

13.711,93 13.711,93 G/60300/23110/46250 1403001798 66 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Dosrius 

XXX 

14/Y/106763

Subministrament i 
col·locació a "Torre de les 
aigües" xarxa a finestres, 

balconades i teula 

2.572,68 2.572,68 G/60401/31100/46250 1403001799 68 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Dosrius 

XXX 
14/Y/106764

Esterilització de colònies 
de gats al carrer 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 69 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

XXX 
14/Y/104253

Programes esportius 
locals: Esports i valors 

2.735,00 2.735,00 G/30400/34100/46251 1403001818 69 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

XXX 
14/Y/105802

Polítiques d'igualtat i 
ciutadania a Figaró-

Montmany 
5.740,75 5.740,75 G/60300/23110/46250 1403001798 70 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

XXX 

14/Y/106350

Control integral de 
plagues, aus urbanes i 

prevenció de la 
legionel¿losi 

1.950,00 353,76 G/60401/31100/46250 1403001799 70 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

XXX 
14/Y/106351

Programa d'activitats 
físiques i atenció a la salut

2.100,00 2.100,00 G/60401/31100/46250 1403001799 71 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

XXX 
14/Y/106261

Campanya d'identificació i 
censat animals de 

companyia 
250,00 250,00 G/60401/31100/46250 1403001799 76 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Fonollosa 

XXX 

14/Y/103912

SENSIBILITZACIÓ I 
PARTICIPACIÓ EN 

MATERIA DE RESIDUS A 
FONOLLOSA 

1.940,00 193,40 G/50500/17210/46250 1403006468 1 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Fonollosa 

XXX 
14/Y/106776

ATENCIÓ ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 

PUBLICA 
1.000,00 77,00 G/60401/31100/46250 1403001799 80 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Font-rubí 

XXX 

14/Y/107357

ENTITATS I 
COL·LABORADORS 

CULTURALS A FONT-
RUBÍ 2014 

1.600,00 1.600,00 G/13101/33400/46250 1403001830 198 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Gallifa 

XXX 
14/Y/104365

TRIAL CLÀSSIQUES 
CINGLES DEL BERTÍ 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 22 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Gallifa 
XXX 

14/Y/104366
MOU EL MELIC I 

CAMINADES POPULARS
2.165,00 1.005,80 G/30400/34100/46251 1403001818 107 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/107488

Cooperació internacional i 
projecció exterior 

7.000,00 7.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 16 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/107584

PROGRAMA DE DIFUSIÓ 
DEL PATRIMONI DE 

GAVÀ per a l¿any 2014 
5.500,00 5.500,00 G/13102/33300/46250 1403001876 16 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/104189 Gavà Talent Factory 14.717,28 14.717,28 G/30103/43300/46250 1403001809 52 

Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/104190

Centre de Suport a 
l'Empresa 

19.277,28 19.277,28 G/30103/43300/46250 1403001809 53 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/105384

DINAMITZACIÓ DELS 
EIXOS COMERCIALS DE 

LA CIUTAT 
1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 54 Serv. Comerç Urbà 
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pressupostària 
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document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/105383

Projecte de foment de 
l'ocupació dels locals 

comercials buits de Gavà 
1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 55 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/105949

igualtat de gènere i drets 
civils i joventut 

32.408,28 32.408,28 G/60300/23110/46250 1403001798 75 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/106784

Programa de seguretat 
alimentària 

21.000,00 21.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 86 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/106785

Projectes i activitats en 
matèria de sanitat 

ambiental 
13.565,11 13.565,11 G/60401/31100/46250 1403001799 87 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/106786

Diversos programes de 
promoció de la salut 

6.125,00 6.125,00 G/60401/31100/46250 1403001799 88 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Gavà 

XXX 
14/Y/107023

Serveis municipals de 
consum 

9.082,00 9.082,00 G/60402/49300/46250 1403001847 17 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Gelida 

XXX 
14/Y/106035

Adequació acústica del 
buc d'assaig del Centre 

Cívic l'Escorxador 
2.831,00 273,61 G/50500/17220/46250 1403001800 26 

Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 

14/Y/107362

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL A 
GIRONELLA I 

DINAMITZACIÓ 

4.000,00 4.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 203 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 
14/Y/107057 CULTURTIZA'T 1.000,00 1.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 25 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 
14/Y/105387 GIRONELLA ÉS FIRA! 3.500,00 3.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 57 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 
14/Y/104572

RUTA SALUDABLE PER 
GIRONELLA 

1.481,00 1.481,00 G/30400/34100/46251 1403001818 22 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 

14/Y/105723

REFORMA i 
CONDICIONAMENT 
D'UN HABITATGE 

D'URGÈNCIA SOCIAL 

5.500,00 5.500,00 G/50300/15100/76250 1403001848 13 
Of. Promoció i 

Gestió d'Habitatge 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 
14/Y/106188

SIGUES SOSTENIBLE: 
ESTALVIA ENERGIA I 

RECICLA! 
1.000,00 1.000,00 G/50500/17221/46250 1403001826 143 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 
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pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 

14/Y/105951

PROGRAMA DE 
MILLORA DE LES 
COMPETÈNCIES 
COMUNICATIVES 

BÀSIQUES 

11.345,15 11.345,15 G/60300/23110/46250 1403001798 77 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 
14/Y/106792

CONTROL DE PLAGUES 
URBANES I AUS 

URBANES 
2.575,00 2.575,00 G/60401/31100/46250 1403001799 92 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 

14/Y/106793

ACTIVITATS DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS 

EN RELACIÓ A LA 
PROMOCIÓ DE LA 

SALUT I CAMINADES 
PER A LA GENT GRAN 

1.050,00 1.050,00 G/60401/31100/46250 1403001799 93 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 
14/Y/106794

CAMPANYA 
ESTERILITZACIÓ DE 

GATS 
950,00 950,00 G/60401/31100/46250 1403001799 94 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Gironella 

XXX 
14/Y/107024

SERVEI MUNICIPAL DE 
CONSUM 

6.000,00 6.000,00 G/60402/49300/46250 1403001847 18 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 

14/Y/107477

Conferència de Ciutats 
per la Pau a la 

Mediterrània. Reunió de 
seguiment 

3.500,00 3.500,00 G/10400/92060/46250 1403001837 3 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/107523

PER CADA MINA UNA 
FLOR 

5.000,00 5.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 17 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/107619

Programació del Museu 
de Granollers any 2014: 
Exposicions i activitats 

12.600,00 12.600,00 G/13102/33300/46250 1403001876 17 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 

14/Y/104045
Dinamització de la xarxa 
públicoprivada de l'eix 
productiu de la C-17 

20.852,00 20.852,00 G/30102/43900/46250 1403001843 19 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/104169 PIMES EXEMPLARS 28.800,00 28.800,00 G/30103/43300/46250 1403001809 32 

Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/104170

Dinamització dels 
polígons d'activitat 

econòmica de Granollers 
28.001,14 28.001,14 G/30103/43300/46250 1403001809 33 

Serv. Teixit 
Productiu 
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pressupostària 
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Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/104171

Centre local de serveis a 
les empreses "Can 

Muntanyola" 
86.400,00 86.400,00 G/30103/43300/46250 1403001809 34 

Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 

14/Y/105572

JUGARXJUGAR-
CONCURS 

INTERNACIONAL DE 
JOCS DE GRANOLLERS 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 50 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/105573

MOSTRA 
GASTRONÒMICA 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 51 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/105332

Actuacions per a la 
dinamtizació comercial de 

Granollers 
6.000,00 6.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 58 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/105330

Gestió de la dinamització 
de Gran Centre Granollers

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 59 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/105331

Gestió de la dinamització 
Comerç de Dalt 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 60 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 

14/Y/104369

Festa de la Bicicleta, 
Cursa nocturna de les 
torxes i Mitja Marató 
(organització local) 

4.632,00 4.632,00 G/30400/34100/46250 1403001815 12 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 

14/Y/104370

Activitat física per a la 
gent gran, El club a 

l'escola, Activitat física i 
salut 

2.849,00 2.849,00 G/30400/34100/46251 1403001818 31 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/104367

Beques per a la promoció 
esportiva 

10.000,00 10.000,00 G/30400/34100/46251 1403001820 133 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/104368

Clice de passejades "A 
cent cap els cent" 

Diputació de Barcelona 
1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001821 17 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 

14/Y/106011

Modelització de les dades 
per a l'actuació dels 

mapes de soroll i 
capacitat acústica del 
municipi de Granollers 

5.143,00 5.143,00 G/50500/17220/46250 1403001800 2 
Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 
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Ajuntament de 
Granollers 

XXX 

14/Y/106063

Maquetació, producció de 
vinils i producció de 

material complementari de 
l'exposició itinerant 
"L'aigua per Viure" 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 17 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 

14/Y/105773

4 projectes de l'àmbit de 
l'acció comunitària, 

participació, igualtat i 
joventut 2014 

34.883,24 34.883,24 G/60300/23110/46250 1403001798 80 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/106282

PROGRAMA DE 
SEGURETAT 

ALIMENTÀRIA 
46.000,00 46.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 95 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 

14/Y/106283

ACTIVITATS DE 
SANITAT AMBIENTAL 

(CONTROL DE 
PLAGUES, CONTROL DE 

LEGIONEL·LA, 
CONTROL D'AUS 

URBANES) 

14.782,50 14.782,50 G/60401/31100/46250 1403001799 96 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/106284

Programa de promoció de 
la salut 

23.933,14 23.933,14 G/60401/31100/46250 1403001799 97 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/106285

PROGRAMA DE 
PROTECCIÓ DELS 

ANIMALS 
11.245,00 11.245,00 G/60401/31100/46250 1403001799 98 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Granollers 

XXX 
14/Y/106966

OFICINA MUNICIPAL 
D'ATENCIÓ EN CONSUM

12.706,00 12.706,00 G/60402/49300/46250 1403001847 19 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Gualba 

XXX 

14/Y/104575

AJUTS PER A 
L'ACTIVITAT 

ESPORTIVA PER A 
PREVENIR EL RISC 

D'EXCLUSIÓ SOCIAL 
DELS INFANTS 

1.380,00 440,50 G/30400/34100/46251 1403001820 138 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Gualba 

XXX 
14/Y/107538

MANTENIMENT FRANJA 
PERIMETRAL LA 
LLOBREGOSA 

2.826,40 2.826,40 G/50405/17200/46250 1403001846 5 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 
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Ajuntament de 
Gualba 

XXX 
14/Y/106796

DESRATITZACIÓ I 
PREVENCIÓ MOSQUIT 

TIGRE A GUALBA 
3.000,00 462,00 G/60401/31100/46250 1403001799 99 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Jorba 

XXX 
14/Y/106193

Campanya de prevenció i 
gestió dels residus 

1.006,00 1.006,00 G/50500/17221/46250 1403001826 148 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Jorba 

XXX 

14/Y/105958

Polítiques locals de 
joventut, acció 

comunitària i participació 
ciutadana. 

3.164,36 3.164,36 G/60300/23110/46250 1403001798 88 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXX 
14/Y/107487 La Garriga Solidària 0,8% 5.183,00 5.183,00 G/10400/92400/46250 1403001837 18 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXX 
14/Y/104104 PROJECTE EMERGEIX 2.340,00 2.340,00 G/30101/24100/46250 1403001786 15 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXX 
14/Y/105381 La Garriga, comerç viu 4.100,00 4.100,00 G/30300/43100/46250 1403001795 64 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXX 

14/Y/106187

Suport per actuacions de 
millora de la recollida de 

matèria orgànica i 
implantació de 

l¿autocompostatge 

1.868,00 1.868,00 G/50500/17221/46250 1403001826 142 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXX 
14/Y/106780

SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA - LA 

GARRIGA 
2.470,00 2.470,00 G/60401/31100/46250 1403001799 108 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXX 

14/Y/106781

Control Legionel¿losi 
Equipaments Municipals + 

Control integral de 
plagues 

7.130,38 7.130,38 G/60401/31100/46250 1403001799 109 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXX 
14/Y/106782

PROMOCIÓ DE LA 
SALUT - LA GARRIGA 

4.000,00 4.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 110 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXX 
14/Y/106783

COLÒNIES DE GATS DE 
CARRER I RECOLLIDA 

ANIMALS ABANDONATS
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001799 111 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Garriga 

XXX 
14/Y/107022

SUPORTS ALS SERVEIS 
MUNICIPALS DE 

CONSUM 
7.874,00 7.874,00 G/60402/49300/46250 1403001847 20 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 
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Ajuntament de la 
Granada 

XXX 
14/Y/104573

La Granada - Montserrat a 
peu 2014 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 6 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de la 
Granada 

XXX 
14/Y/105952

Actuacions en joventut, 
igualtat i ciutadania 

8.410,06 8.410,06 G/60300/23110/46250 1403001798 78 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de la 
Granada 

XXX 
14/Y/106795

Control integral de 
plagues urbanes (DD) 

3.130,41 3.130,41 G/60401/31100/46250 1403001799 112 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 
14/Y/107491

ACCIONS D¿EDUCACIÓ 
PER AL 

DESENVOLUPAMENT 
2.000,00 2.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 19 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 
14/Y/107371

PARTICIPACIÓ 
CULTURAL 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 212 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 
14/Y/105396

ACTUACIONS DE 
DINAMITZACIÓ TEXIT 

COMERCIAL 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 65 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 
14/Y/104597

CURSA DE MUNTANYA -
BOTIFARUNNER 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 8 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de la 

Llacuna 
XXX 

14/Y/104598
A LA LLACUNA FEM 

SPORT 
1.766,00 1.766,00 G/30400/34100/46251 1403001819 117 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 
14/Y/103919

EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EDIFICI 

AJUNTAMENT 
2.501,00 2.501,00 G/50500/17210/46250 1403001808 122 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 
14/Y/106194

CAMPANYA DE GOTS 
REUTILITZABLES 

1.006,00 1.006,00 G/50500/17221/46250 1403001826 149 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 
14/Y/105959

PARTICIPACIÓ, 
IGUALTAT I JOVENTUT 

A LA LLACUNA 
5.003,93 5.003,93 G/60300/23110/46250 1403001798 89 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 

14/Y/106814

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES, 

DESINSECTACIÓ, 
DESRATITCACIÓ I AUS 

URBANES 

1.250,00 1.250,00 G/60401/31100/46250 1403001801 1 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 
14/Y/106815

PROMOCIÓ ESTILS DE 
VIDA SALUDABLES 

4.215,00 4.215,00 G/60401/31100/46250 1403001801 2 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
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concedit (€) 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de la 
Llacuna 

XXX 

14/Y/106816

ENS D'ANIMALS I 
ATENCIÓ DE GOSSOS I 
GATS ABANDONATS A 

LA VIA PÚBLICA 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 3 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXX 
14/Y/104601

Dinamització programes 
esportius de la Llagosta 

3.134,00 3.134,00 G/30400/34100/46251 1403001819 96 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXX 
14/Y/103920

Actuacions d'eficiència 
energètica i renovables a 

l'enllumenat públic 
2.456,00 2.456,00 G/50500/17210/46250 1403001808 123 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXX 
14/Y/105960

Programes d'Atenció a les 
Persones 

23.707,37 23.707,37 G/60300/23110/46250 1403001798 90 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXX 
14/Y/106817

Programa de seguretat 
alimentària 

6.642,00 6.642,00 G/60401/31100/46250 1403001801 4 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXX 

14/Y/106818

Programes de sanitat 
ambiental (legionellosi, 
control de plagues, aus 

urbanes) 

7.999,94 7.999,94 G/60401/31100/46250 1403001801 5 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXX 

14/Y/106819

Programes: Educació per 
a la salut a l'escola // 

Promoció comunitària de 
la salut 

8.150,00 8.150,00 G/60401/31100/46250 1403001801 6 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXX 
14/Y/106820

Programa de control i 
tinença responsable 

d'animals de companyia 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 7 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Llagosta 

XXX 
14/Y/107027

Servei Municipal 
d'Informació al 
Consumidor 

7.270,00 7.270,00 G/60402/49300/46250 1403001847 21 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de la 
Nou de Berguedà 

XXX 
14/Y/105373 V FIRA D'ARTESANS 1.500,00 1.146,75 G/30300/43100/46250 1403001795 66 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de la 
Palma de Cervelló 

XXX 
14/Y/107525

Cooperació i Solidaritat 
2014 a la Palma-Festa x 

la solidaritat 2014 
2.000,00 2.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 20 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de la 
Palma de Cervelló 

XXX 
14/Y/105344

Actuació per la gestió 
integral del Teixit 
comercial Urbà 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 67 Serv. Comerç Urbà 
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concedit (€) 
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pendent (€) 
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pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de la 
Palma de Cervelló 

XXX 
14/Y/105779

Joventut, Igualtat i Nova 
Ciutadania 2014 

8.629,58 8.629,58 G/60300/23110/46250 1403001798 138 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de la 
Pobla de 

Claramunt 

XXX 
14/Y/105847 Activa't 3.000,00 3.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 144 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de la 

Pobla de 
Claramunt 

XXX 
14/Y/106474

Desinsectació i 
desratització del municipi 

2.500,00 2.500,00 G/60401/31100/46250 1403001801 11 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Pobla de 

Claramunt 

XXX 
14/Y/106475

Promoció de la salut i el 
benestar de les persones 

grans 
100,00 100,00 G/60401/31100/46250 1403001801 12 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet 

XXX 
14/Y/104830

DINAMITZACIÓ 
ESPORTIVA A LA VALL 

DE LILLET 
3.419,00 3.419,00 G/30400/34100/46251 1403001819 89 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXX 
14/Y/107259

Foment al 
desenvolupament cultural 

a La Roca del Vallès 
3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 100 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXX 
14/Y/107087 Cicle Filharmonia 1.900,00 1.900,00 G/13103/33410/46250 1403001810 31 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXX 
14/Y/105481 Fira't i compra a la Roca 2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 69 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXX 
14/Y/105854 PUNT DONA 8.000,00 8.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 158 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXX 

14/Y/106498

Suport al 
desenvolupament 
d'activitats de salut 

ambiental. Control integral 
de plagues urbanes 

7.826,03 7.826,03 G/60401/31100/46250 1403001801 16 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXX 

14/Y/106499

Cens, identificació o 
adopció. Control colònies 

de gats. Atenció als 
animals abandonats a la 

via pública 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 17 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXX 
14/Y/107773

Projecte preventiu del 
fracàs escolar 

3.720,00 3.720,00 G/60500/32000/46250 1403001870 14 
Gerència Serv. 

d'Educació 
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Import 
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pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

XXX 
14/Y/107774

Escola Municipal de 
Música 

4.052,00 4.052,00 G/60500/32000/46250 1403001882 16 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de la 
Torre de Claramunt 

XXX 
14/Y/107410

Manteniment activitats 
socio-culturals als Centres 

Socials Municipals 
1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001884 2 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de la 
Torre de Claramunt 

XXX 
14/Y/105445

actuacions de foment del 
mercat setmanal dels 

diumenges 
1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 70 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de la 
Torre de Claramunt 

XXX 

14/Y/106041

adquissició de 
sonometres i altres equips 

de mesura del soroll i 
aïllament acustic i 

complements. 

1.306,00 1.306,00 G/50500/17220/46250 1403001800 32 
Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de la 
Torre de Claramunt 

XXX 
14/Y/106924 control integral de plagues 1.500,00 1.500,00 G/60401/31100/46250 1403001801 18 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de la 
Torre de Claramunt 

XXX 
14/Y/106925

Atenció a animalds 
abandonats a la via 

pública 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 19 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 
14/Y/107300

Programació estable 
cultural de Les Cabanyes 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 141 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de les 

Cabanyes 
XXX 

14/Y/105513
POTENCIEM EL 

COMERÇ AL MUNICIPI 
1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 71 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 
14/Y/104983 BEQUES ESPORTIVES 1.035,00 1.035,00 G/30400/34100/46251 1403001820 33 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 
14/Y/105735

Habilitar una zona de 
parking 

1.250,00 1.250,00 G/50300/15100/46250 1403001848 29 
Serv. Planificació 

d'Habitatge i 
Millora Urb. 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 
14/Y/103886

Caldera Biomasa i 
descalsificador 

2.841,00 2.841,00 G/50500/17210/46250 1403001808 89 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 
14/Y/106159

Eficiència energètica i 
Gestió de residus 

1.329,00 1.329,00 G/50500/17221/46250 1403001826 114 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 
14/Y/105895

Jove! Mou-te! i Apropa't a 
la Diversitat 

5.309,08 5.309,08 G/60300/23110/46250 1403001798 26 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 
14/Y/106622

Control sanitari 
d'instal·lacions i Formació 

3.217,50 3.217,50 G/60401/31100/46250 1403001801 23 Serv. Salut Pública 
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Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 

14/Y/106623

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES URBANES 
(DESINSECTACIÓ I 
DESRATITZACIÓ) I 
MOSQUIT TIGRE 

2.956,50 2.956,50 G/60401/31100/46250 1403001801 24 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 
14/Y/106624

Cursos salut mental-
emocional 

2.474,55 2.474,55 G/60401/31100/46250 1403001801 25 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

XXX 
14/Y/106625

Atenció als animals 
abandonats a la via 

pública 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 26 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 

XXX 
14/Y/104155

Centres Locals de Serveis 
a les Empreses 

37.283,44 37.283,44 G/30103/43300/46250 1403001809 18 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 

XXX 

14/Y/105578

MERCAT NO 
SEDENTARI DE 

PRODUCTES DE 
PROXIMITAT I 
ARTESANALS 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 55 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 

XXX 
14/Y/105579

IV FESTA MONGETA 
DEL GANXET 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 56 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 

XXX 
14/Y/105337 Gerent dinamitzador 1.800,00 1.800,00 G/30300/43100/46250 1403001795 72 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 

XXX 

14/Y/106013

INSONORITZACIÓ DE LA 
SALA POLIVALENT DEL 
CENTRE CULTURAL DE 

BELLAVISTA 

8.416,00 8.416,00 G/50500/17220/46250 1403001800 4 
Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 

XXX 

14/Y/105790

ORGANITZACIÓ I 
PREPARACIÓ DE LA X 
MOSTRA D'ENTITATS, 
PIDCES, PROGRAMA 

DIVERSITAT I 
CONVIVÈNCIA, 

PROGRAMA 
D'IGUALTAT DE 
GÈNERE 2014 

31.283,35 31.283,35 G/60300/23110/46250 1403001798 73 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 
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Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106317

Promoció de la salut 
mental i benestar 

emocional de la gent gran 
6.000,00 6.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 27 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 

XXX 

14/Y/106318

CONTROL ANIMALS DE 
COMPANYIA DE LES 
FRANQUESES DEL 

VALLÈS 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 28 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de les 
Masies de Roda 

XXX 
14/Y/106693

Control de les plagues 
urbanes, rossegadors i 

legionel·lesi 
1.350,00 108,54 G/60401/31100/46250 1403001801 29 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

XXX 
14/Y/107115

Fastivalet als Jardins del 
Despujol 

1.000,00 1.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 33 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

XXX 
14/Y/105791

Acció Comunitària, 
participació, igualtat i 

joventut 
8.024,81 8.024,81 G/60300/23110/46250 1403001798 104 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

l'Espunyola 
XXX 

14/Y/105379
XV Fira Mercat de 

l'Espunyola 
600,00 600,00 G/30300/43100/46250 1403001795 74 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXX 
14/Y/105298

Desenvolupament i 
comerç a l'Esquirol 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 189 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXX 
14/Y/104270

I marató de muntanya del 
Collsacabra 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001817 135 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

l'Esquirol 
XXX 

14/Y/104271
Gimnàstica i Ioga per la 

gent gran 
1.880,00 1.880,00 G/30400/34100/46251 1403001819 123 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXX 

14/Y/104269

Línia de beques esports 
pera la cohesió social al 
municipi de Santa Maria 

de Corcó 

2.300,00 2.300,00 G/30400/34100/46251 1403001820 13 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXX 
14/Y/106106

Itinerari botànic pels volts 
de l'Esquirol 

1.473,00 1.473,00 G/50500/17221/46250 1403001826 61 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXX 
14/Y/105813 Ara que faig???? 5.665,00 5.665,00 G/60300/23110/46250 1403001851 16 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXX 

14/Y/106378

CAMPANYA DE 
VIGILÀNCIA SANITÀRIA 

ALS ESTABLIMENTS 
ALIMENTARIS 

1.972,50 1.972,50 G/60401/31100/46250 1403001804 57 Serv. Salut Pública 
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document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXX 

14/Y/106379

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES URBANES, 

LEGIONEL.LOSIS I AUS 
URBANES 

3.000,00 3.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 58 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXX 
14/Y/106380

Acompanyant la sexualitat 
durant la infància i la 

pubertat 
450,00 450,00 G/60401/31100/46250 1403001804 59 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

XXX 

14/Y/106381

Campanya d'esterilització 
d'animals de companyia i 

atenció als animals 
abandonats 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 60 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
l'Estany 

XXX 
14/Y/105380

Dinamització del teixit 
comercial a L'Estany 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 75 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
l'Estany 

XXX 
14/Y/106186

Activitats de 
sensibilització i educació 

ambiental 
1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 141 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
l'Estany 

XXX 
14/Y/105945 JOVESTANY 4.000,00 4.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 69 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/107489

Pla de Sensibilitzacio i 
Educació al 

Desenvolupament 
2014.Programa de 

Cooperació i 
Solidaritat.Ajuntament de 

L'Hospitalet 

20.000,00 20.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 21 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/107585

Programació 
d'exposicions i activitats 

2014 
9.800,00 9.800,00 G/13102/33300/46250 1403001876 18 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/104106

DISSENY D'UN MODEL 
D'AVALUACIÓ DE 
COMPETÈNCIES 

PROFESSIONALS EL 
MARC DELS 

PROGRAMES DE 
FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ 

14.400,00 14.400,00 G/30101/24100/46250 1403001786 17 
Serv. Mercat de 

Treball 
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Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/105611

PROMOCIÓ DELS 
MERCATS MUNICIPALS 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 58 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/105392

ACTUACIONS DE 
DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL 
L'HOSPITALET DE 

LLOBREGAT 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 76 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/105391

SUPORT A LA GESTIÓ 
EN EL PLA DE 

DINAMITZACIÓ DE 
SANTA EULÀLIA 

3.500,00 3.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 77 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/106037 Adquisició de sonòmetres 7.374,00 7.374,00 G/50500/17220/46250 1403001800 28 

Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/105956

L'HOSPITALET PER 
VIURE I CONVIURE. 

IGUALTAT, 
PARTICIPACIÓ, 

JOVENTUT I 
DIVERSITAT. 

74.321,29 74.321,29 G/60300/23110/46250 1403001798 83 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/106805

PROJECTES DE 
SEGURETAT 

ALIMENTÀRIA 
72.896,79 72.896,79 G/60401/31100/46250 1403001801 37 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/107857

Escola de Música - Centre 
de les Arts 

49.145,00 49.145,00 G/60500/32000/46250 1403001882 19 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

XXX 

14/Y/103921

Implantació de 
tecnologies per millorar 

l'eficència de la gestió de 
residus municipals 

4.962,00 4.962,00 G/50500/17210/46250 1403001808 124 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

XXX 
14/Y/106195

Activitats de 
sensibilització ambiental 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 150 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

XXX 

14/Y/105961

Projectes d'atenció i 
promoció de polítiques 
d'igualtat, participació i 

emancipació 2014 

23.746,61 23.746,61 G/60300/23110/46250 1403001798 92 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

XXX 
14/Y/106821

Control i vigilància 
d'establiments alimentaris 

del municipi 
4.464,28 4.464,28 G/60401/31100/46250 1403001801 41 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

XXX 

14/Y/106822

Control de plagues, 
prevenció de 

legionel¿losis i mosquit 
tigre 

3.250,00 3.250,00 G/60401/31100/46250 1403001801 42 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

XXX 
14/Y/106823

Animals de companyia 
(gossos i gats) 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 43 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

XXX 
14/Y/107223

Pla d'actuació en l'Àmbit 
de la Cultura 2014 

3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 64 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

XXX 
14/Y/107678

Formació permanent de 
persones adultes 

2.567,00 2.567,00 G/60500/32000/46250 1403001871 12 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

XXX 
14/Y/107679

Suport al funcionament 
d'escoles bressol 

municipals 
3.117,00 3.117,00 G/60500/32000/46250 1403001879 25 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 
14/Y/105306

Actuacions pel comerç, el 
mercat del divendres i la 

Fira dels Torrons 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 78 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 

14/Y/104299

Esdeveniments esportius 
de caràcter puntual i 

participació 
oberta:"projecte tots junts 

esportius" 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 87 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 
14/Y/104298

beques per activitats 
esportives 

1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001820 41 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 

14/Y/104016

Projecte d¿estalvi i 
eficiència energètica per a 

les instal¿lacions 
municipals de Llinars del 

Vallès 

1.754,00 1.754,00 G/50500/17210/46250 1403001808 25 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 

14/Y/106073

Projecte de didàctica i 
sensibilització en 
eficiència i estalvi 

energètic a l'IES Giola 

1.006,00 1.006,00 G/50500/17221/46250 1403001826 28 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 
14/Y/105783

Polítiques d'igualtat home-
dona 

10.000,00 10.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 93 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 
14/Y/106301

Control de plagues i de la 
legionel¿losi al municipi 

de Llinars del Vallès 
7.478,20 7.478,20 G/60401/31100/46250 1403001801 46 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 

14/Y/106302

Servei de gestió d'animals 
de comanya extraviats o 

abandonats al municipi de 
Llinars del Vallès 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 47 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 
14/Y/106970

Serveis municipals de 
consum 

7.874,00 7.874,00 G/60402/49300/46250 1403001847 25 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 
14/Y/107664

Can LLetres (centre de 
formació permanent 

municipal) 
4.340,00 4.340,00 G/60500/32000/46250 1403001871 13 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

XXX 
14/Y/107665

Funcionament d' escoles i 
serveis municipals de 

música i arts 
4.148,00 4.148,00 G/60500/32000/46250 1403001882 20 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Lluçà 

XXX 

14/Y/103922

CONNEXIÓ DEL POU DE 
LA DEVESA AMB LA 

CISTERNA DEL LOCAL 
SOCIAL 

2.200,00 2.200,00 G/50500/17210/46250 1403001808 125 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Lluçà 

XXX 
14/Y/106196

Festa del Medi Ambient a 
Lluçà 

1.000,00 598,60 G/50500/17221/46250 1403001826 151 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Lluçà 

XXX 

14/Y/106824

Control integral de pagues 
urbanes (desinsectació i 
desratització) i prevenció 

de la legional¿losi 

1.200,00 327,45 G/60401/31100/46250 1403001801 48 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

XXX 
14/Y/107375 Gegantó a l'escola 1.700,00 1.700,00 G/13101/33400/46250 1403001830 216 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

XXX 
14/Y/104608 Esperona't 2.300,00 28,00 G/30400/34100/46251 1403001820 40 

Of. Activ. 
Esportives 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
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concedit (€) 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

XXX 

14/Y/103923

Planificar i implantar les 
mesures de gestió de 
l'espai Mines de Can 

Palomeres. 

4.109,00 4.109,00 G/50500/17210/46250 1403001808 126 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

XXX 

14/Y/105963

Projectes d'acció 
comunitària, participació, 

igualtat i joventut (GR 
Malgrat, MalgrArt i Pidces)

28.346,76 28.346,76 G/60300/23110/46250 1403001798 95 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

XXX 
14/Y/106828

Activitats en sanitat 
ambiental 2014 

6.339,99 56,55 G/60401/31100/46250 1403001801 52 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

XXX 
14/Y/106830

Animals de companyia 
(gossos i gats) 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 54 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXX 

14/Y/107587

Programació 
d'exposicions temporals 
de producció pròpia del 
Museu del Ter de l'any 

2014 

8.000,00 8.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 19 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXX 
14/Y/107063

FESTIVAL DE 
CURTMETRATGES DE 

MANLLEU 
3.500,00 3.500,00 G/13103/33410/46250 1403001810 37 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXX 
14/Y/107928

Processos de millora per 
a la integració de dades 

supramunicipals 
16.000,00 16.000,00 G/20300/49100/46250 1403001880 8 

Direcció Serv. 
Tecnologies i Sist. 

Corpor. 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXX 
14/Y/104109

Assessorem empreses i 
persones en clau 

competencial 
13.572,00 13.572,00 G/30101/24100/46250 1403001786 18 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXX 
14/Y/105399 APARADORS ARTISTICS 2.500,00 2.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 81 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXX 
14/Y/105398

Gestió de la dinamització 
comercial de Manlleu 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 82 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXX 

14/Y/105964

Projectes 
d'igualtat,diversitat,particip

ació ciutadana i no 
violència 

21.422,22 21.422,22 G/60300/23110/46250 1403001798 97 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Manlleu 

XXX 
14/Y/107029

SERVEI MUNICIPAL DE 
CONSUM DE MANLLEU 

7.270,00 7.270,00 G/60402/49300/46250 1403001847 26 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Manresa 

XXX 
14/Y/107529 MIRA DARRERA EL MUR 30.000,00 30.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 22 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Manresa 

XXX 
14/Y/104161

Suport i Dinamització dels 
PAE Manresa 

24.000,00 24.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 24 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Manresa 

XXX 
14/Y/105304 Funcity Club 2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 83 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Manresa 

XXX 
14/Y/106335

VIGILÀNCIA I CONTROL 
SECTOR ALIMENTARI 

18.135,00 18.135,00 G/60401/31100/46250 1403001801 59 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Manresa 

XXX 

14/Y/106337

PROGRAMA 
PAMBOLI/PREVENCIÓ 

CÀRIES/PRIMERES 
CURES 

13.575,00 13.575,00 G/60401/31100/46250 1403001801 61 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Manresa 

XXX 
14/Y/107703

TRANSICIÓ ESCOLA-
TREBALL, LABORÀLIA 

21.950,00 21.950,00 G/60500/32000/46250 1403001869 8 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Martorell 

XXX 
14/Y/107575

Programa d'activitats i 
exposicions temporals 

dels museus 
11.000,00 11.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 21 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Martorell 

XXX 

14/Y/107921

Integracio Registre 
unificat a traves de MUX 
AOX i Factura electronica 

a traves de eFact AOC 

16.000,00 16.000,00 G/20300/49100/46250 1403001880 1 
Direcció Serv. 

Tecnologies i Sist. 
Corpor. 

Ajuntament de 
Martorell 

XXX 
14/Y/103897

Millora de l'eficiència 
energètica als CEIP's de 

Martorell 
3.706,00 3.706,00 G/50500/17210/46250 1403001808 100 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Martorell 

XXX 
14/Y/106030

Adquisició de sonòmetre 
(ampliació de software) 

4.694,00 469,41 G/50500/17220/46250 1403001800 21 
Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Martorell 

XXX 

14/Y/106169

Activitats de 
sensibilització sobre 

estalvi energètic i sobre la 
prevenció i reollida 

selectiva dels residus. 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 124 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Martorell 

XXX 

14/Y/106687

Visites de vigilància i 
control sanitari a 

establiments de venda de 
producte fresc a Martorell 

900,00 900,00 G/60401/31100/46250 1403001801 63 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Martorell 

XXX 
14/Y/106688

Projectes i activitats en 
matèria de sanitat 

9.391,23 9.391,23 G/60401/31100/46250 1403001801 64 Serv. Salut Pública 
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Import 

concedit (€) 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Martorelles 

XXX 

14/Y/107326

CONSELL DE CULTURA 
- "III NIT DE LA 

CULTURA I JORNADES 
"CULTURA A LA 

FRESCA" 

2.000,00 2.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 167 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Martorelles 

XXX 

14/Y/105350

POLÍTIQUES 
COMERCIALS 
INTEGRALS A 

MARTORELLES 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 88 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Martorelles 

XXX 

14/Y/105919

ACTUACIONS 
D'INFORMACIÓ I 

DINAMITZACIÓ JUVENIL 
I PROGRAMA 

D'ACTIVITATS DONES I 
IGUALTAT 

9.322,47 9.322,47 G/60300/23110/46250 1403001798 101 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Martorelles 

XXX 

14/Y/106690

Control integral de 
plagues urbanes i 

prevenció de l'expansió 
del mosquit tigre 

3.375,00 104,43 G/60401/31100/46250 1403001801 66 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Martorelles 

XXX 
14/Y/106691

Xerrades d'alimentació 
saludable i taller de 

primers auxilis 
350,00 150,00 G/60401/31100/46250 1403001801 67 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Martorelles 

XXX 

14/Y/106692

Realització de campanyes 
pel cens d¿animals i 

establiment i manteniment 
de colònies de gats a 

l¿àmbit urbà 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 68 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Masquefa 

XXX 
14/Y/105921

Masquefa Acció 
Comunitaria 

17.568,85 10.193,85 G/60300/23110/46250 1403001798 106 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Masquefa 

XXX 
14/Y/107714 XARXA TET ANOIA SUD 5.691,00 5.691,00 G/60500/32000/46250 1403001869 9 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Matadepera 

XXX 

14/Y/105352

Conveni de col.laboració 
amb l'Associació de 
Comerciants per a la 

gestió i dinamització del 
comerç de Matadepera 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 90 Serv. Comerç Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 

14/Y/107472

Projecció exterior de 
Mataró: noves línies 

d'internacionalització de la 
ciutat 

4.100,00 4.100,00 G/10400/92060/46250 1403001837 5 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
14/Y/107480

Educació i Sensibilització 
pel desenvolupament 

22.050,00 22.050,00 G/10400/92400/46250 1403001837 23 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
14/Y/105593

Campanya de 
dinamització dels mercats 

de Mataró 
3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 67 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
14/Y/105595

Fira de la Restauració i la 
Gastronomia 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 69 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
14/Y/105353

Projecte Mataró 
Opportunity Weekend - 

MOW 
5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 91 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 

14/Y/104478

SANTES ESPORTIVES / 
L'ESPORT ADAPTAT 
SURT AL CARRER/ 
MARATO ESCOLAR 

4.632,00 4.632,00 G/30400/34100/46250 1403001817 124 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 

14/Y/104479

ACTIVITAT FISICA PER 
GENT GRAN I ADULTS/ 

ESPORT PER 
DISCAPACITATS/FORMA

CIÓ ÀRBITRES JOCS 
ESCOLARS/ JOC AUALÉ

4.216,00 4.216,00 G/30400/34100/46251 1403001819 38 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
14/Y/104477

JORNADA EQUTACIO 
ADAPTADA 

500,00 500,00 G/30400/34100/46251 1403001821 22 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 

14/Y/105923

Projectes transversals en 
els àmbits de polítiques 
de joventut, igualtat de 

gènere, diversitat i 
ciutadania 

61.249,51 61.249,51 G/60300/23110/46250 1403001798 109 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
14/Y/106700

Programa de seguretat 
alimentària 

60.000,00 60.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 74 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
14/Y/106701

programa de sanitat 
ambiental 

14.956,41 14.956,41 G/60401/31100/46250 1403001801 75 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
14/Y/106702 promoció de la salut 18.338,38 18.338,38 G/60401/31100/46250 1403001801 76 Serv. Salut Pública 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 103

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 
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Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
14/Y/106704 animals de companyia 10.373,00 10.373,00 G/60401/31100/46250 1403001801 78 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Mataró 

XXX 
14/Y/107011

Suport al funcionament 
del servei municipal de 

consum 
18.746,00 18.746,00 G/60402/49300/46250 1403001847 29 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament de 
Mediona 

XXX 
14/Y/105354

IX FIRA DE LA CERVESA 
ARTESANA A MEDIONA 

2.000,00 1.493,61 G/30300/43100/46250 1403001795 92 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Moià 

XXX 
14/Y/107050

4084 FESTIVAL 
INTERNACIONAL 

FRANCESC VIÑAS 
1.500,00 1.500,00 G/13103/33410/46250 1403001810 43 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Moià 

XXX 
14/Y/107731

4091 FUNCIONAMENT 
ESCOLA BRESSOL 

MUNICIPAL GARROFINS
2.880,00 2.880,00 G/60500/32000/46250 1403001879 31 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 

14/Y/107481

PLA MUNICIPAL DE 
SENSIBITZACIO I 

EDUCACIO EN ELS 
VALORS DE LA PAU 

19.032,00 19.032,00 G/10400/92400/46250 1403001837 24 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 
14/Y/107577

Programació d'actuació 
ordinària del Museu 

Municipal 
3.400,00 3.400,00 G/13102/33300/46250 1403001876 24 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 
14/Y/105596

Foment del Mercat 
Municipal 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 70 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 
14/Y/105597

Foment del Mercat de 
Venda No Sedentària 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 71 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 

14/Y/105598

FOMENT I 
DINAMITZACIÓ DE LA 

163a FIRA DE LA 
CANDELERA 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 72 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 
14/Y/105357

Actuacions de 
dinamització comercial 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 94 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 

14/Y/105356

Actuacions per al foment 
de l'ocupació de locals 

buits: plataforma de 
promoció i gestió 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 95 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 
14/Y/105355

Gestió de la dinamització 
en un centre comercial 

urbà 
4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 96 Serv. Comerç Urbà 
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Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 

14/Y/103900

MILLORA DE 
L'EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA I 
RENOVABLES 

3.485,00 3.485,00 G/50500/17210/46250 1403001808 102 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 

14/Y/106032

Adquisició dels elements 
complementaris al 

sonometre (calibrador, 
tripode, maleta) 

1.000,00 0,50 G/50500/17220/46250 1403001800 23 
Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 
14/Y/106707

Activtats seguretat 
alimentària 

5.000,00 5.000,00 G/60401/31100/46250 1403001801 84 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 
14/Y/107721

PQPI - Pla de Transició al 
Treball 

8.573,00 8.573,00 G/60500/32000/46250 1403001869 10 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 
Molins de Rei 

XXX 
14/Y/107722

Programa de millora de 
l'èxit escolar 

8.573,00 8.573,00 G/60500/32000/46250 1403001870 18 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 
14/Y/107482

Pla d'accions de 
sensibilització i educació 

pel desenvolupament 
3.000,00 3.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 25 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 

14/Y/107578

PROGRAMACIÓ 
D'EXPOSICIONS I 

FUNCIONAMENT DEL 
MUSEU I LA CASA DEL 

PINTOR ABELLÓ 

11.000,00 11.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 25 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 

14/Y/104184

CENTRE LOCAL 
D'ATENCIÓ ALS 

EMPRENEDORS I LES 
EMPRESES de MOLLET 

DEL VALLÈS 

15.986,68 15.986,68 G/30103/43300/46250 1403001809 47 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 
14/Y/105599

Foment mercat millora 
eficiència energètica 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 73 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament de 

Mollet del Vallès 
XXX 

14/Y/105600
Dinamització del mercat 

municipal 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 74 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 
14/Y/105601 Mollet és Fira 3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 75 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 
14/Y/105359 Agora Mollet 2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 97 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 
14/Y/105358 Agora Mollet 2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 98 Serv. Comerç Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 
14/Y/103901

Implantació del projecte 
del camí escolar a l'escola 

Sant Jordi 
4.470,00 4.470,00 G/50500/17210/46250 1403001808 104 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 
14/Y/107013

Manteniment de Serveis 
Municipals de Consum 

14.518,00 14.518,00 G/60402/49300/46250 1403001847 31 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 
Ajuntament de 

Mollet del Vallès 
XXX 

14/Y/107723
Escoles Bressols 

Municipals 
10.000,00 10.000,00 G/60500/32000/46250 1403001879 32 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

XXX 
14/Y/107724

Escola Municipal de 
Música 

15.497,00 15.497,00 G/60500/32000/46250 1403001882 25 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 

XXX 

14/Y/107536

Tractament de vegetació 
de parcel·les no 

edificades de titularitat de 
l'Ajuntament de Monistrol 
de Calders a l'àrea de la 
urbanització Masia del 

Solà 

24.426,58 385,40 G/50405/17200/46250 1403001850 13 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 

XXX 
14/Y/106720

recollida d'animals de 
companyia 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001802 3 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

XXX 
14/Y/105362

Promoció de la XXIa Fira 
de la Coca i el Mató de 
Monistrol de Montserrat 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 99 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

XXX 
14/Y/104496

Activitats per la gent gran i 
Escola Esportiva 

Municipal 
1.652,00 1.652,00 G/30400/34100/46251 1403001818 19 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

XXX 
14/Y/104494

Beques escola esportiva 
municipal 

1.100,00 1.100,00 G/30400/34100/46251 1403001820 3 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

XXX 
14/Y/106175

VIII Jornades de Medi 
Ambient de Monistrol de 

Montserrat 
1.329,00 1.329,00 G/50500/17221/46250 1403001826 130 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

XXX 
14/Y/105928 Dones de Monistrol 3.000,00 3.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 115 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

XXX 
14/Y/107579

EDICIÓ DE LA REVISTA 
MONTE CATANO NÚM. 

15 
3.000,00 3.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 26 

Of. Patrimoni 
Cultural 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 106

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
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pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

XXX 
14/Y/105602

ira del Comerç i de l'Aigua 
de Montcada i Reixac. 4a 

Edició 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 76 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

XXX 
14/Y/105361

Promontcada pel Foment 
de l'ocupació dels locals 

buits 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 100 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

XXX 

14/Y/105360

Dinamització de la Unió 
d'Associacions de 

Comerciants de Montcada 
Centre Comerç 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 101 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

XXX 

14/Y/105927

INTERVENCIÓ EN 
L'ÀMBIT COMUNITARI, 

PARTICIPACIÓ, 
IGUALTAT I JOVENTUT 

25.039,25 25.039,25 G/60300/23110/46250 1403001798 116 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

XXX 
14/Y/106713

PROGRAMA DE 
SEGURETAT 

ALIMENTÀRIA 
6.200,00 6.200,00 G/60401/31100/46250 1403001802 6 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

XXX 
14/Y/106714

PROGRAMA DE 
SANITAT AMBIENTAL 

9.150,00 9.150,00 G/60401/31100/46250 1403001802 7 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

XXX 
14/Y/107014 SERVEI D'OMIC 9.988,00 9.988,00 G/60402/49300/46250 1403001847 33 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

XXX 

14/Y/107725

DiLTET MONTCADA 
(DISPOSITIU LOCAL DE 

TRANSICIÓ ESCOLA 
TREBALL 

12.738,00 12.738,00 G/60500/32000/46250 1403001869 11 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Montclar 

XXX 
14/Y/105364 Fira de Reis de MOntclar 1.200,00 113,94 G/30300/43100/46250 1403001795 102 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Montesquiu 

XXX 
14/Y/105365

DINAMITZACIO 
COMERCIAL DE 
MONTESQUIU 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 103 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Montesquiu 

XXX 

14/Y/104502

ACTIVITATS 
ESPORTIVES PER A 
PREVENIR EL RISC 

D'EXCLUSIÓ SOCIAL EN 
MENORS 

1.200,00 1.200,00 G/30400/34100/46251 1403001820 143 
Of. Activ. 

Esportives 
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Ajuntament de 
Montesquiu 

XXX 
14/Y/105929

Programa d'igualtat, 
participació ciutadana i 

foment del teixit associatiu
5.406,71 5.406,71 G/60300/23110/46250 1403001798 117 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Montgat 
XXX 

14/Y/107224 Cicle festiu a Montgat 3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 65 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Montgat 
XXX 

14/Y/107125 Festival de circ Curtcirckit 4.600,00 4.600,00 G/13103/33410/46250 1403001810 46 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Montgat 

XXX 
14/Y/104376

Festa del Joc i de l'Esport 
i 3a milla Urbana Infantil 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 155 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Montgat 
XXX 

14/Y/104377
Activitats dirigides i 
gimnàstica edat d'or 

1.937,00 1.937,00 G/30400/34100/46251 1403001818 60 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Montgat 

XXX 
14/Y/104375

Esport adaptat i 
passejades per a la gent 

gran 
2.000,00 2.000,00 G/30400/34100/46251 1403001821 47 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Montgat 

XXX 

14/Y/105774

Activitats i accions 
d'igualtat de gènere, 
dinamització juvenil i 

accions d'emprenedoria 
per a joves 

21.249,80 21.249,80 G/60300/23110/46250 1403001798 118 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Montgat 

XXX 

14/Y/106289

control plagues urbanes 
(desinsectació, 

desratització i aus 
urbanes) 

4.000,00 1.139,91 G/60401/31100/46250 1403001802 12 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montgat 

XXX 

14/Y/106291

MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE 

SEGURETAT I 
SALUBRITAT A LES 

PLATGES 

19.798,47 19.798,47 G/60401/31100/46250 1403001802 14 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montmajor 

XXX 
14/Y/107225

JORNADES 
MICOLÒGIQUES A 

MONTMAJOR 
1.000,00 411,69 G/13101/33400/46250 1403001830 66 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Montmajor 

XXX 
14/Y/105574 MERCAT I TRADICIÓ 1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 77 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Montmajor 

XXX 
14/Y/104378

CAMPIONAT FUTBOL 
SALA 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001817 146 
Of. Activ. 

Esportives 
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Ajuntament de 
Montmajor 

XXX 
14/Y/105775

Activitats de participació, 
igualtat i joventut a 

Montmajor 
5.639,93 5.639,93 G/60300/23110/46250 1403001798 119 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Montmajor 

XXX 
14/Y/106293

CENS I ESTERILITZACIÓ 
D'ANIMALS DE 

COMPANYIA 2014 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001802 16 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montmaneu 

XXX 
14/Y/106321

Control integral de 
plagues urbanes i control 

integral d'aus urbanes 
750,00 750,00 G/60401/31100/46250 1403001802 17 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 

14/Y/107580

Programa anual 
d'activitats al Museu de 

Montmeló i a 
l'assentament romà de 

Mons Observans 

3.600,00 3.600,00 G/13102/33300/46250 1403001876 27 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 
14/Y/107048

Realització del FITKAM 
(Festival Infantil de Teatre 
Kacu Mensi a Montmeló) 

2.000,00 2.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 47 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 
14/Y/105367

Programa de dinamització 
comercial de Montmeló 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 106 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 
14/Y/105366

Suport a la Unió de 
Botiguers i Comerciants 

de Montmeló 
3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 107 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 

14/Y/105930

Assistència a projectes 
adreçats als joves i als 

plans locals de joventut/ 
Impuls de les politiques 
d'Igualtat i drets civils 

9.000,00 9.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 120 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 
14/Y/106725

Sanitat ambiental 
Montmeló 2014 

8.347,76 8.347,76 G/60401/31100/46250 1403001802 19 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 
14/Y/106726

Activitats de promoció de 
la salut 

1.032,00 1.032,00 G/60401/31100/46250 1403001802 20 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 
14/Y/106727

Actuacions animals de 
companyia Montmeló 

(gossos i gats) 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001802 21 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 
14/Y/107016

SUPORT OMIC 
MONTMELÓ 

6.666,00 6.666,00 G/60402/49300/46250 1403001847 35 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 
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Ajuntament de 
Montmeló 

XXX 
14/Y/107726

Funcionament CFA 
Montmeló 

3.720,00 3.720,00 G/60500/32000/46250 1403001871 18 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 

Montmeló 
XXX 

14/Y/107727
Funcionament de l'escola 

bressol la Fireta 
5.193,00 5.193,00 G/60500/32000/46250 1403001879 33 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107049

Músiques del Món a 
Montornès del Vallès 

1.100,00 1.100,00 G/13103/33410/46250 1403001810 48 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 
14/Y/104511

Activitats Esportives 
Extraescolars de primària 

1.652,00 1.652,00 G/30400/34100/46251 1403001818 34 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 
14/Y/104509

Concessió d'ajuts 
d'activitats d'estiu de 

lleure 
2.500,00 2.500,00 G/30400/34100/46251 1403001820 125 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 
14/Y/103904

Implantació de la 
geotèrmia a l'edifici de 

l'Ajuntament. Fase I 
5.099,00 5.099,00 G/50500/17210/46250 1403001808 107 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106180

Programa d'educació 
ambiental a les escoles 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 135 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 

14/Y/106728

Control sanitari dels 
establiments de 

restauració col·lectiva 
social i comercial 

3.212,50 413,82 G/60401/31100/46250 1403001802 22 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106730

Salut Jove, un programa 
molt saludable aprofita'l 

2.900,00 2.900,00 G/60401/31100/46250 1403001802 24 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106731

Atenció animals 
abandonats a la via 

pública 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001802 25 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107017

Funcionament Oficina 
Municipal d'Informació al 

Consumidor 
6.666,00 6.666,00 G/60402/49300/46250 1403001847 36 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107728

Funcionament d'escoles 
bressol municipals 

7.014,00 7.014,00 G/60500/32000/46250 1403001879 34 
Gerència Serv. 

d'Educació 
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Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107729

Escola Municipal de 
Música, Dansa i Aula de 

Teatre 
7.151,00 7.151,00 G/60500/32000/46250 1403001882 26 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Montseny 

XXX 
14/Y/105369

Fria d'Aliments Artesans 
Catalans 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 109 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Montseny 

XXX 
14/Y/106732

Campanya informativa i 
de censat d'animals 

domèstics 
250,00 250,00 G/60401/31100/46250 1403001802 26 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Muntanyola 

XXX 
14/Y/103903 Implantació faroles 2.528,00 56,28 G/50500/17210/46250 1403001808 106 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Mura 

XXX 
14/Y/105340

FIRES LOCALS DE 
MURA 

1.600,00 1.600,00 G/30300/43100/46250 1403001795 111 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Mura 

XXX 

14/Y/106323

Campanya per la 
promoció de tinença 

d'animals i atenció als 
animals abandonats 

950,00 950,00 G/60401/31100/46250 1403001802 29 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Navarcles 

XXX 
14/Y/107119

CLAM. Festival 
Internacional de Cinema 

Solidari de Navarcles 
7.000,00 7.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 49 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Navàs 

XXX 

14/Y/105933

PROJECTE DE 
SENSIBILITZACIÓ 
COMUNITARIA EN 

RELACIÓ A LA DONA I 
IGUALTAT DE GÈNERE 

1.200,00 1.200,00 G/60300/23110/46250 1403001798 122 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Navàs 

XXX 

14/Y/106736

SANITAT AMBIENTAL: 
CONTROL PLAGUES 

URBANES, 
LEGIONEL·LOSIS, 

MÒSQUIT TIGRE I AUS 
URBANES 

6.956,47 275,51 G/60401/31100/46250 1403001802 32 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Navàs 

XXX 
14/Y/106737

PROMOCIÓ DE LA 
SALUT 

1.750,00 1.750,00 G/60401/31100/46250 1403001802 33 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Navàs 

XXX 
14/Y/107732 Projecte Xalar 2.535,00 2.535,00 G/60500/32000/46250 1403001870 19 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Navàs 

XXX 
14/Y/107733

Escola municipal de 
música de Navàs 

2.769,00 2.769,00 G/60500/32000/46250 1403001882 28 
Gerència Serv. 

d'Educació 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Pacs del Penedès 

XXX 
14/Y/104803

CURS DE GIMNÀSTICA 
PER ADULTS 

1.500,00 1.500,00 G/30400/34100/46251 1403001820 149 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Pacs del Penedès 

XXX 
14/Y/106017

ADQUISICIÓ 
SONÒMETRE MODEL 

SC420 
1.278,00 1.278,00 G/50500/17220/46250 1403001800 8 

Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXX 

14/Y/107503

Històries per a la 
conciènciació cooperativa. 
Agenda escolar 2015 pel 

treball dels valors 
associats a la cooperació 
per al desenvolupament i 

els drets humans. 
L'exemple de Palafolls i 
San Isidro (Nicaragua). 

6.054,40 6.054,40 G/10400/92400/46250 1403001837 27 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXX 

14/Y/107081

Inund'Art. Festes de les 
arts al carrer. Projecte 

d'aproximació artística al 
ciutadà. 

3.400,00 3.400,00 G/13103/33410/46250 1403001810 50 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXX 
14/Y/104805

ESPORT ADAPTAT I 
CICLE DE PASSEJADES 
PER A LA GENT GRAN 

500,00 500,00 G/30400/34100/46251 1403001821 28 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXX 
14/Y/105839 El fet ciutadà 15.841,36 15.841,36 G/60300/23110/46250 1403001798 135 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Palafolls 
XXX 

14/Y/106987
Suport als serveis 

municipals de consum 
6.666,00 6.666,00 G/60402/49300/46250 1403001847 37 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament de 
Palafolls 

XXX 
14/Y/107758

Música / Dansa per a 
tothom 

4.445,00 4.445,00 G/60500/32000/46250 1403001882 29 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

XXX 
14/Y/105654

MILLORES DEL MERCAT 
SETMANAL 

1.700,00 1.700,00 G/30300/43100/46250 1403001793 79 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

XXX 
14/Y/105655 FIRA DE LA TERRA 2.500,00 2.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 80 

Of. Mercats i Fires 
Locals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

XXX 

14/Y/104807

PROGRAMA 
D'ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

MUNICIPALS PER A 
INFANTS AMB RISC 

SOCIAL 

1.000,00 43,00 G/30400/34100/46251 1403001820 153 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

XXX 

14/Y/105840

PROGRAMA DE 
DINAMITZACIÓ I 

FORMACIÓ DEL TEIXIT 
ASSOCIATIU, 
PROGRAMA 

D'INFORMACIÓ I 
DINAMITZACIÓ ALS 

CENTRES D'EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA (PIDCES), 

I CONSOLIDACIÓ DE 
LES POLÍTIQUES DE 

GÈNERE 

23.726,08 23.726,08 G/60300/23110/46250 1403001798 136 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXX 
14/Y/107504 Pallejà s'implica 2013 4.189,06 4.189,06 G/10400/92400/46250 1403001837 28 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXX 
14/Y/107248 Calendari Festiu 2014 3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 89 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXX 
14/Y/107082 Pallejazz 2014 1.000,00 1.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 51 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXX 
14/Y/105470

PLA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DE 

PALLEJÀ 
2.500,00 2.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 116 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXX 
14/Y/104811

35 Cursa Vila de Pallejà --
- XXI 24 hores Futbol Sala

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 47 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Pallejà 
XXX 

14/Y/104812
Activitat física i rutes 

saludables 
1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001819 3 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXX 
14/Y/105841

Projectes d'igualtat, 
joventut i acció 

comunitària 
9.950,00 9.950,00 G/60300/23110/46250 1403001798 137 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXX 

14/Y/106989

Desenvolupament del 
servei municipal 

d¿atenció a les persones 
consumidores i usuàries 

de Pallejà 

6.968,00 6.968,00 G/60402/49300/46250 1403001847 39 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXX 
14/Y/107761 Projecte + per tu 3.000,00 3.000,00 G/60500/32000/46250 1403001870 21 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Pallejà 

XXX 
14/Y/107762

Suport al funcionament de 
les llars d'infants 

4.626,00 4.626,00 G/60500/32000/46250 1403001879 36 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

XXX 

14/Y/104124

Club del Talent. Foment 
de les competències 

tècniques i transversals 
per a la recerca de feina 

7.200,00 7.200,00 G/30101/24100/46250 1403001786 23 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

XXX 
14/Y/105471

Mercat Medieval i fires 
comercials a Parets 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 117 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

XXX 

14/Y/105842

Pressupost municipal: 
priorització de propostes, 

Accions de foment de 
l'emprenedoria, 
l'ocupabilitat i 

l'emancipació dels joves, 
Desplegament Centres 

d'Informació i 
Assessorament a les 

Dones, Impuls de 
polítiques d'igualtat i drets 

civils 

30.963,60 30.963,60 G/60300/23110/46250 1403001798 140 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

XXX 

14/Y/107763

Suport econòmic per al 
funcionament de les tres 

escoles bressol de 
titularitat municipal de 

Parets del Vallès 

7.948,00 7.948,00 G/60500/32000/46250 1403001879 37 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

XXX 
14/Y/107764

Funcionament de l'escola 
municipal de música de 

Parets de Vallès 
3.000,00 3.000,00 G/60500/32000/46250 1403001882 30 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 
14/Y/104125

Estratègies d'apropament 
al teixit empresarial 

2.995,20 2.995,20 G/30101/24100/46250 1403001786 24 
Serv. Mercat de 

Treball 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 
14/Y/105473

FIRES LOCALS ( SANT 
CRIST-FRUITA DOLÇA-
MES DE L'OLI-NADAL) 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 118 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 
14/Y/105472

DINAMITZADOR EIX 
COMERCIAL URBÀ 

750,00 750,00 G/30300/43100/46250 1403001795 119 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 
14/Y/105843 Acció comunitària a Piera 25.012,34 25.012,34 G/60300/23110/46250 1403001798 141 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 
14/Y/106461

Activitats programa 
seguretat alimentària 

municipal 2014 
942,85 942,85 G/60401/31100/46250 1403001802 51 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 
14/Y/106462

Prevenció de la 
legionel·losi 

1.925,00 1.011,40 G/60401/31100/46250 1403001802 52 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 

14/Y/106463

COM PODEM 
COMBATRE L'OBESITAT 

INFANTIL? 
MUSICOTERAPIA EN 

FAMILIA 

2.520,55 2.520,55 G/60401/31100/46250 1403001802 53 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 
14/Y/106464

SERVEI DE RECOLLIDA 
D'ANIMALS 

ABANDONATS 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001802 54 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 
14/Y/107765

ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL EL GALL 

MULLAT 
7.453,00 7.453,00 G/60500/32000/46250 1403001879 38 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Piera 

XXX 
14/Y/107766

AULA MUNICIPAL DE 
MÚSICA MARIA ESCOLÀ 

I CASES 
7.212,00 7.212,00 G/60500/32000/46250 1403001882 31 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 
14/Y/107083

Psychobilly Meeting 
Festival 

2.400,00 2.400,00 G/13103/33410/46250 1403001810 52 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 
14/Y/104213

Donant suport a la xarxa 
empresarial 

26.400,00 26.400,00 G/30103/43300/46250 1403001809 76 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 
14/Y/106018

Aïllament acústic Sala 
Polivalent Biblioteca 

Municipal 
8.845,00 8.845,00 G/50500/17220/46250 1403001800 9 

Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 
14/Y/106126

Campanya 
residus/Educació 

ambiental 
1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 81 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 
14/Y/105845

Activitats de Joventut, 
Immigració i Ciutadania 

23.349,71 23.349,71 G/60300/23110/46250 1403001798 142 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 
14/Y/106468 Seguretat Alimentària 5.167,00 5.167,00 G/60401/31100/46250 1403001802 55 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 
14/Y/106469

Prevenció legionel·losi, 
control DDD i aus urbanes

7.826,03 7.826,03 G/60401/31100/46250 1403001802 56 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

XXX 
14/Y/106471 Servei de salvament 25.733,69 25.733,69 G/60401/31100/46250 1403001802 58 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Polinyà 

XXX 
14/Y/104070 PROJECTE PROJOVE 2.448,00 2.448,00 G/30101/24100/46250 1403001786 25 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de 
Polinyà 

XXX 

14/Y/105560

INSTAL·LACIÓ D'UNA 
PRESSA DE CORRENT 
AL MERCAT DE VENDA 

NO SEDENTÀRIA 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 82 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Polinyà 

XXX 
14/Y/105309

Actuacions 
d'assessorament i 
dinamització 2014 

2.000,00 216,33 G/30300/43100/46250 1403001795 120 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Polinyà 

XXX 

14/Y/106052

Activitat Lúdico-
Participativa per plantar 

25 arbres en la via pública 
amb la participació veïnal 

1.473,00 1.473,00 G/50500/17221/46250 1403001826 6 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Polinyà 

XXX 
14/Y/105753

Políliques de joventud i 
igualtat 

10.000,00 10.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 146 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Polinyà 

XXX 
14/Y/106235

Programa de sanitat 
ambiental 

3.813,09 3.813,09 G/60401/31100/46250 1403001802 59 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Polinyà 

XXX 
14/Y/106236 Curs de primers auxilis 360,00 360,00 G/60401/31100/46250 1403001802 60 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Polinyà 

XXX 
14/Y/106237

Programa d'animals de 
companyia 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001802 61 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Prats de Lluçanès 

XXX 
14/Y/104837 Programes esportius 3.305,00 3.305,00 G/30400/34100/46251 1403001818 88 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Prats de Lluçanès 

XXX 
14/Y/104835 Beques Esportives 3.500,00 3.500,00 G/30400/34100/46251 1403001820 92 

Of. Activ. 
Esportives 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 
14/Y/107434

DESENVOLUPAMENT 
CULTURAL DE PREMIÀ 

DE DALT 
3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001884 26 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 
14/Y/107079 XIX Jazz en la Nit 4.600,00 4.600,00 G/13103/33410/46250 1403001810 54 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 

14/Y/105462

DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DEL BARRI 
SANTA MARIA-SANTA 

ANNA-TIÓ 

2.000,00 11,71 G/30300/43100/46250 1403001795 122 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 
14/Y/104783 BIKE TRIAL 600,00 600,00 G/30400/34100/46250 1403001817 35 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 
14/Y/104782

ESPORT PER LA 
INCLUSIÓ 

1.000,00 150,00 G/30400/34100/46251 1403001820 91 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 

14/Y/105824

ACCIÓ COMUNITARIA, 
PARTICIPACIÓ, 

IGUALTAT I JOVENTUT 
DE PREMIÀ DE DALT 

18.522,87 18.522,87 G/60300/23110/46250 1403001798 152 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 
14/Y/106411

Projecte de Seguretat 
Alimentària i de distinció 

del control alimentari 
11.050,00 11.050,00 G/60401/31100/46250 1403001802 65 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 
14/Y/106412

Projectes i activitats en 
matèria de Sanitat 

Ambiental 
9.912,97 9.912,97 G/60401/31100/46250 1403001802 66 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 
14/Y/106413

Activitats relacionades 
amb els animals de 

companya (gossos i gats) 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001802 67 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 
14/Y/107749

FUNCIONAMENT 
ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS 
4.441,00 4.441,00 G/60500/32000/46250 1403001879 40 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

XXX 
14/Y/107750

FUNCIONAMENT 
ESCOLA MUNICIPAL DE 

MÚSICA 
3.822,00 3.822,00 G/60500/32000/46250 1403001882 33 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/107255

Carnaval-Festa Major 
d'hivern 2014 

2.000,00 2.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 96 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/107595

Oferta didàctica i fons 
industrial tèxtil de 

Catalunya on line (FITCO)
13.000,00 13.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 29 

Of. Patrimoni 
Cultural 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/107085

Festival de música 
clàssica 

1.200,00 1.200,00 G/13103/33410/46250 1403001810 55 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/105658

Millora de la senyalització 
de les parades del Mercat 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 84 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/105479

Organització de dues 
accions de dinamització 
específiques pel CCU 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 123 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/104838

CURSA D'ESTIU I 
CAMINADA POPULAR A 

SANT MATEU 
2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 36 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/104839

Programa Activa't 
Caminant i Nits esportives

2.279,00 2.279,00 G/30400/34100/46251 1403001818 102 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 

14/Y/105851

1)Programa Dones SIAD 
2)Pla Diversitt i Ciutadania 

PRAM 
3)DESPLEGAMENT DEL 

PLA DE GOVERN 
OBERT I PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

24.590,54 24.590,54 G/60300/23110/46250 1403001798 153 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 

14/Y/106486

CONTROL DE LA 
SEGURETAT 

ALIMENTÀRIA EN 
ESTABLIMENTS 

MINORISTES I SUPORT 
A L¿AUTOCONTROL 

6.946,00 6.946,00 G/60401/31100/46250 1403001802 68 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/106487

Prevenció i control en 
sanitat ambiental 

10.260,79 10.260,79 G/60401/31100/46250 1403001802 69 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 

14/Y/106488

Programa per a la 
promoció de la salut al 
municipi de Premià de 

Mar 

8.123,24 8.123,24 G/60401/31100/46250 1403001802 70 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/106489

Millora de les condicions 
de seguretat i salubritat a 

les platges 
21.624,69 21.624,69 G/60401/31100/46250 1403001802 71 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/107771

Suport Escola Bressol 
Municipal 

9.070,00 9.070,00 G/60500/32000/46250 1403001879 41 
Gerència Serv. 

d'Educació 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
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Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

XXX 
14/Y/107772 suport escola de música 9.268,00 9.268,00 G/60500/32000/46250 1403001882 34 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

XXX 
14/Y/107256

MOSTRA D'ACTIVITATS 
CULTURALS A 
PUIGDALBER 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 97 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

XXX 
14/Y/105852 JOVE MOVILITZA'T 4.549,78 4.549,78 G/60300/23110/46250 1403001798 154 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

XXX 
14/Y/106490

Actuacions de Sanitat 
Ambiental al municipi de 

Puigdàlber 
2.608,68 2.608,68 G/60401/31100/46250 1403001802 72 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

XXX 
14/Y/106491

TREBALLEM 
L'EDUCACIÓ POSTURAL

2.175,74 2.175,74 G/60401/31100/46250 1403001802 73 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Puig-reig 

XXX 
14/Y/106492 CONTROL DE PLAGUES 6.499,50 1.185,68 G/60401/31100/46250 1403001802 74 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Puig-reig 

XXX 

14/Y/106493

PREVENCIÓ DE RISCOS 
EN RELACIÓ A LA 
PROMOCIÓ DE LA 

SALUT 

1.050,00 1.050,00 G/60401/31100/46250 1403001802 75 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Rajadell 

XXX 
14/Y/103959

COMPRA DE 
COMPOSTADORS 

COMUNITARIS 
2.083,00 2.083,00 G/50500/17210/46250 1403001808 67 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Rajadell 

XXX 
14/Y/106128

CAMPANYA DE 
SENSIBILITZACIÓ 

AMBIENTAL 
1.006,00 1.006,00 G/50500/17221/46250 1403001826 83 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Rajadell 

XXX 

14/Y/106494

Control integral de 
plagues urbanes i 

prevenció de l'expansió 
del mosquit tigre 

3.755,40 892,24 G/60401/31100/46250 1403001802 77 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Rajadell 

XXX 
14/Y/106495

Promocionem la salut 
mental, el benestar 

emocional i la cura del cos
2.632,50 2.032,50 G/60401/31100/46250 1403001802 78 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Rellinars 

XXX 
14/Y/106497

ATENCIO I 
TRACTAMENT ANIMALS 

COMPANYIA 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001802 80 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXX 
14/Y/107236

Projecte d'Arts Visuals de 
Ripollet 2014 

10.000,00 10.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 77 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXX 
14/Y/107620 2014: Arrels 12.400,00 12.400,00 G/13102/33300/46250 1403001876 30 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXX 
14/Y/105587 Vals de compra 1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 85 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXX 
14/Y/105588 Calendari 2015 1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 86 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXX 
14/Y/106118

Activitats de educació 
ambiental 

1.868,00 1.868,00 G/50500/17221/46250 1403001826 73 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXX 

14/Y/105827

Accions municipals en 
l'àrea comunitària, de 
participació, igualtat i 

joventut 

26.549,57 26.549,57 G/60300/23110/46250 1403001798 157 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXX 
14/Y/106422

Cens, codificació i 
classificació 

d'establiments alimentaris 
8.925,00 8.925,00 G/60401/31100/46250 1403001802 81 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXX 
14/Y/106423 Sanitat Ambiental 6.900,00 6.900,00 G/60401/31100/46250 1403001802 82 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXX 
14/Y/106424 Promoció de la Salut 10.975,00 10.975,00 G/60401/31100/46250 1403001802 83 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Ripollet 

XXX 
14/Y/106984

Suport als serveis 
municipals de consum 

10.592,00 10.592,00 G/60402/49300/46250 1403001847 44 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

XXX 
14/Y/105483

Projecte de 
desenvolupament i 

comerç de Roda de Ter 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 126 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

XXX 

14/Y/103960

instal.lació de control 
domotic per la calefacció 
de l'escola Verge del Sòl 

del Pont 

3.918,00 3.918,00 G/50500/17210/46250 1403001808 68 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

XXX 

14/Y/105856

PROJECTE D'ACCIO 
COMUNITARIA DE RODA 
DE TER (igualtat, joventut 

i diversitat) 

13.923,80 13.923,80 G/60300/23110/46250 1403001798 159 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

XXX 
14/Y/106502

control legionel.losi i 
plagues urbanes 

7.999,94 7.999,94 G/60401/31100/46250 1403001802 84 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

XXX 
14/Y/106503

recollida, dipòsit i control 
dels animals de 

companyia 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001802 85 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

XXX 
14/Y/107775

FORMACIO TIC 
(Alfabetitzar, educar i 

formar) 
2.661,00 2.661,00 G/60500/32000/46250 1403001871 23 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

XXX 
14/Y/107776

ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL DE RODA 

DE TER 
2.871,00 2.871,00 G/60500/32000/46250 1403001879 43 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

XXX 
14/Y/107777

ESCOLA 
INTERMUNICIPAL DE 
MUSICA EL FARISTOL 

5.174,00 5.174,00 G/60500/32000/46250 1403001882 35 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
14/Y/107260

Cultura i proximitat: la 
cultura i l'espai públic de 

Rubí 2014 
10.000,00 10.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 101 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 

14/Y/107597

Programa anual 
d'activitats i exposicions 
del Museu Municipal de 

Rubí 

3.000,00 3.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 32 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
14/Y/107089

Festival Internacional de 
Dansa Folklorica Rubifolk 

2014 
3.800,00 3.800,00 G/13103/33410/46250 1403001810 58 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 

14/Y/104127

Servei de primera 
acollida. Orientació i 

suport tutorial per 
competències 

18.088,78 18.088,78 G/30101/24100/46250 1403001786 26 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 

14/Y/104128

Adquisició de les 
competències per l'accés 
a l'ocupació a través de la 

recerca de feina 

17.699,37 17.699,37 G/30101/24100/46250 1403001786 27 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 

14/Y/104217

PLA DE FOMENT I 
CAPACITACIÓ DE 

L'EMPRENEDORIA I 
L'EMPRESA 

80.000,00 80.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 80 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
14/Y/105486

Campanya de promoció 
del Comerç Urbà 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 128 Serv. Comerç Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
14/Y/105485

Foment de l'ocupació de 
locals buits: Premis a la 

millor idea comercial 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 129 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 

14/Y/105484

Col·laboració en la 
contractació per la 

Federació d' Associacions 
de Comercianst i gremis 

de Rubí del gerent 
dinamitzador 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 130 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
14/Y/104859 Cros - Sant Muç - Fira 4.632,00 4.632,00 G/30400/34100/46250 1403001817 94 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
14/Y/104860

Dinamització de 
programes esportius 

locals 
3.647,00 3.647,00 G/30400/34100/46251 1403001818 85 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
14/Y/104858

Esport per prevenir el risc 
d'exclusió 

11.500,00 11.500,00 G/30400/34100/46251 1403001820 80 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 

14/Y/105717

ADEQUACIÓ D' 1 
HABITATGE PER A 

DESTINAR-LO A 
SITUACIONS 
TEMPORALS 

D'EMERGÈNCIA. 

10.000,00 10.000,00 G/50300/15100/76250 1403001848 7 
Of. Promoció i 

Gestió d'Habitatge 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
14/Y/106504

Programa de Seguretat 
Alimentària 

11.210,00 11.210,00 G/60401/31100/46250 1403001802 86 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 

14/Y/106505

Control de Plagues 
urbanes - Control de la 
legionel·losi - Control 

d'aus urbans- Control del 
mosquit tigre 

13.739,03 13.739,03 G/60401/31100/46250 1403001802 87 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
14/Y/106506 Promoció de la Salut 14.500,00 14.500,00 G/60401/31100/46250 1403001802 88 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 
14/Y/107778

Casals d'Infants Diaris a 
les escoles Teresa Altet i 

25 de setembre 
20.679,00 20.679,00 G/60500/32000/46250 1403001870 22 

Gerència Serv. 
d'Educació 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Rubí 

XXX 

14/Y/107779

Funcionament de l'Escola 
Municipal de Música Pere 

Burés i Tallers d'art a 
l'escola EDRA 

20.912,00 20.912,00 G/60500/32000/46250 1403001882 36 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Rupit i Pruit 

XXX 
14/Y/107426

Activitats culturals a Rupit 
i Pruit 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001884 18 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Rupit i Pruit 
XXX 

14/Y/105457
Mercat en viu de Rupit i 

Pruit 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 131 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Rupit i Pruit 

XXX 
14/Y/104757

IV Marxa BTT de Rupit i 
Pruit 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001817 88 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Rupit i Pruit 
XXX 

14/Y/104758
Gimnàstica per la gent 

gran 
1.766,00 1.766,00 G/30400/34100/46251 1403001818 81 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Rupit i Pruit 

XXX 
14/Y/106394

Desratització i 
desinsectació edificis 
municipals de Rupit 

2.086,94 2.086,94 G/60401/31100/46250 1403001802 91 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/107515

DRE 03 Avaluació 
d¿impacte del Pla 

Estratègic de Cooperació 
2010-2014 i definició de 
possibles noves línies 

estratègiques 

12.000,00 12.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 50 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 
14/Y/107170

CULT 03 Programa de 
desenvolupament cultural 

2014 
35.000,00 35.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 11 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/107614

CULT 01 Programa 
d'actuació de difusió dels 

Museus Municipals de 
Sabadell 2014 

12.000,00 12.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 33 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 
14/Y/107121

CULT 02 Festivals i 
esdeveniments artístics 

de l'any 2014 
6.900,00 6.900,00 G/13103/33410/46250 1403001810 59 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/104071

PRO 01 SERVEI 
D'ORIENTACIÓ 

PROFESSIONAL I 
INTERMEDIACIÓ 

LABORAL DEL VAPOR 
LLONCH 

68.000,00 68.000,00 G/30101/24100/46250 1403001786 29 
Serv. Mercat de 

Treball 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/104141

PRO 03 IMPULS DEL 
SECTOR DE GESTIÓ 

ENERGÈTICA I REFORÇ 
DE LA SEVA 

INCIDÈNCIA EN LA 
ESTRATÈGIA SMART 

CITIES 

30.000,00 30.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 4 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/104142

PRO 04 PORTAL 
EMPRESA: MILLORA 
DELS RECURSOS EN 

LÍNIA. 
SISTEMATITZACIÓ DE 
PROCESSOS I AVENÇ 

EN LA 
MULTIADMINISTRACIÓ 

18.000,00 18.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 5 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 
14/Y/104143

PRO 02 Centre de suport 
a la creació i consolidació 

d¿empreses 
60.000,00 60.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 6 

Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 
14/Y/105561

COM 02 Foment de Xarxa 
de Mercats de Sabadell 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 89 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/105562

COM 01 Servei 
d'ambulància en el mercat 

no sedentari de Costa i 
Deu / Can Torra 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 90 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/105563

COM 07 Elaboració i 
implantació del pla 

d'autoprotecció del mercat 
no sedentari de Costa i 

Deu 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 91 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/105310

COM 04 GESTIÓ DEL 
PLA DE DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL DEL 
SECTOR CA N'ORIAC 

DE SABADELL 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 132 Serv. Comerç Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/105311

COM 05 GESTIÓ DEL 
PLA DE DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL DEL 
SECTOR CENTRE DE 

SABADELL 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 133 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/105312

COM 06 GESTIÓ DEL 
PLA DE DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL DEL 
SECTOR SUD DE 

SABADELL 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 134 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 
14/Y/106053

ESP 01 Sabadell Smart 
Congress 2014 

3.221,00 3.221,00 G/50500/17221/46250 1403001826 7 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 
14/Y/105755

DRE 02 Projectes 
d'Igualtat i Ciutadania 

62.026,54 62.026,54 G/60300/23110/46250 1403001798 161 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/106961

COM 03 SUPORT AL 
FUNCIONAMENT DELS 
SERVEIS DE L'OMIC I 
JUNTA ARBITRAL DE 

CONSUM DE SABADELL 

19.954,00 19.954,00 G/60402/49300/46250 1403001847 46 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 

14/Y/107637

EDU 01 Programa POSA-
T'HI (programa 

d'orientació, seguiment i 
acompanyament als joves 
que finalitzen l'ESO sense 

obtenir el graduat) 

44.705,00 44.705,00 G/60500/32000/46250 1403001870 23 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Sabadell 

XXX 
14/Y/107636

EDU 03 Tàndem família - 
escola 

45.155,00 45.155,00 G/60500/32000/46250 1403001870 24 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 

Saldes 
XXX 

14/Y/107262
II CONCERT DE MUSICA 

DE SALDES 
1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 103 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Saldes 

XXX 
14/Y/105487

18è MERCAT 
ARTESANAL DE 

TARDOR A SALDES 
1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 135 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Saldes 

XXX 
14/Y/106132

xerrades i tallers de Medi 
Ambient 

1.000,00 1.000,00 G/50500/17221/46250 1403001826 87 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 125

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Saldes 

XXX 

14/Y/106509

ACTUACIÓ COLÒNIES 
CONTROLADES DE 
GATS. ACTUACIONS 

CLINIQUES 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001802 96 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sallent 

XXX 
14/Y/105488

Desenvolupament i 
dinamització comercial 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 136 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sallent 

XXX 
14/Y/106512

Manteniment del Refugi 
d'Animals "El Castell" 

4.923,00 4.923,00 G/60401/31100/46250 1403001802 99 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 

XXX 

14/Y/107506

XVII JORNADES 
SOLIDÀRIES "LLUITES 

D'AHIR I D'AVUI PER UN 
MÓN MÉS JUST" / 

CONTINUITAT 
SENSIBILITZACIÓ 

CONSUM 
RESPONSABLE I 
COMERÇ JUST 

5.799,75 5.799,75 G/10400/92400/46250 1403001837 30 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 

XXX 
14/Y/107091 FESTIVAL D'ART URBÀ 1.000,00 1.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 60 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 

XXX 
14/Y/105663

VIII Fira de Comerç al 
carrer 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 92 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 

XXX 
14/Y/105861

Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

25.383,96 25.383,96 G/60300/23110/46250 1403001798 163 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 

XXX 
14/Y/106518 Sanitat ambiental 8.347,76 8.347,76 G/60401/31100/46250 1403001802 101 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 

XXX 
14/Y/107267

Activitats culturals de 
participació de la 

ciutadania 
5.000,00 5.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 108 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 

XXX 

14/Y/106136

Prevenció i gestió dels 
residus (Campanya de 

sensibilització, adreçada a 
la ciutadania, per millorar 
la recollida selectiva de 

matèria orgànica. FORM) 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 91 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 

XXX 

14/Y/105862

Finançament de plans i 
projectes en l'àmbit de la 

igualtat, ciutadania i 
joventut. 

24.591,64 24.591,64 G/60300/23110/46250 1403001798 164 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 

XXX 

14/Y/106522

ACTUACIONS DE 
SANITAT AMBIENTAL: 

CONTROL DE 
LEGIONEL·LA I 

CONTROL DE PLAGUES 
URBANES 

5.000,00 5.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 4 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 

XXX 

14/Y/106996

OFICINA MUNICIPAL 
D'ATENCIÓ AL 

CONSUMIDOR DE SANT 
ANDREU DE LA BARCA 

7.874,00 7.874,00 G/60402/49300/46250 1403001847 48 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 

Barca 

XXX 

14/Y/107789

Manteniment i 
funcionament de les 

escoles bressol 
municipals 

9.954,00 9.954,00 G/60500/32000/46250 1403001879 44 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/107508

Activitats de 
Sensibilització i Formació 
per a la Solidaritat 2014 

30.000,00 30.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 31 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/107269

Taules sectorials de 
cultura 

11.000,00 11.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 110 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/107600

Activitats de difusió i 
dinamització del Museu 

de Sant Boi 
13.000,00 13.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 36 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/107092 Festival Altaveu 15.000,00 15.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 61 Of. Difusió Artística 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/104130

Servei d'Intermediació i 
Orientació Laboral 

84.000,00 84.000,00 G/30101/24100/46250 1403001786 30 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/104890

Programes esportius 
locals 

3.647,00 3.647,00 G/30400/34100/46251 1403001818 110 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/104887

Esport per prevenir el risc 
d'exclusió 

5.175,00 5.175,00 G/30400/34100/46251 1403001820 99 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/106138

Campanya per millorar els 
index de recollida de 

matèria orgànica 
1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 93 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/105864

Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

42.766,91 42.766,91 G/60300/23110/46250 1403001798 167 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/106530

Programa de Seguretat 
Alimentària 

8.900,00 8.900,00 G/60401/31100/46250 1403001803 14 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/106531

Programa de Sanitat 
Ambiental 

14.434,67 14.434,67 G/60401/31100/46250 1403001803 15 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/106532

Promoció estils de vida 
saludables per a totes les 

persones 
15.480,50 15.480,50 G/60401/31100/46250 1403001803 16 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/106533

Programa d'animals de 
companyia 

7.975,00 7.975,00 G/60401/31100/46250 1403001803 17 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/107793

Suport al funcionament de 
les escoles bressol 

municipals 
23.660,00 23.660,00 G/60500/32000/46250 1403001879 46 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/107270

PROGRAMACIO 
CULTURAL 2014 

2.000,00 2.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 111 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 

XXX 

14/Y/105492

PROGRAMA INTEGRAL 
DE DINAMITZACIÓ DEL 

COMERÇ LOCAL, 
PRODUCTORS LOCALS, 
MERCAT DE VENDA NO 

SEDENTÀRIA I FIRES 
LOCALS 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 140 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/105865

Emancipació Jove i suport 
dones 

7.941,43 7.941,43 G/60300/23110/46250 1403001798 168 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/106534

LLUITEM CONTRA LES 
PLAGUES 2014 

4.869,53 4.869,53 G/60401/31100/46250 1403001803 21 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/106536

CONTROL DE LES 
COLÒNIES DE GATS DE 

CARRER 
750,00 750,00 G/60401/31100/46250 1403001803 23 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXX 
14/Y/107171

Programació de les festes 
d'estiu - festa de Sant 

Joan 
4.000,00 4.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 12 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXX 
14/Y/104144

Servei d'Emprenedoria i 
Empresa 

40.000,00 40.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 7 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXX 
14/Y/104320

Marxa pel Montseny i 
Montnegre BTT 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 73 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Sant Celoni 
XXX 

14/Y/104321
Activitat física per a Gent 

gran 
1.937,00 1.937,00 G/30400/34100/46251 1403001818 111 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXX 
14/Y/104318 Projecte xarxa 6.500,00 6.500,00 G/30400/34100/46251 1403001820 101 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXX 
14/Y/104319

Cicle de passejades a 100 
cap els 100 

1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001821 56 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXX 
14/Y/105756

Desenvolupament de les 
polítiques local d'igualtat 

de gènere 
23.000,00 23.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 169 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Sant Celoni 
XXX 

14/Y/106244
Programa de seguretat 
alimentària municipal 

9.701,25 9.701,25 G/60401/31100/46250 1403001803 24 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXX 
14/Y/106245

Projectes i activitats en 
matèria de sanitat 

ambiental 
8.521,67 4.084,67 G/60401/31100/46250 1403001803 25 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXX 
14/Y/106246

Activitats de promoció de 
la salut 

10.932,53 10.932,53 G/60401/31100/46250 1403001803 26 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

XXX 
14/Y/106962

Funcionament de l'Oficina 
Municipal de Consum 

6.666,00 6.666,00 G/60402/49300/46250 1403001847 50 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 
Ajuntament de 

Sant Climent de 
Llobregat 

XXX 
14/Y/104404

Dinamització d'activitats 
per la ciutadania i patis 

oberts 
2.051,00 2.051,00 G/30400/34100/46251 1403001818 114 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/105786

Acció comunitaria, 
participació, igualtat i 

joventut 
7.000,00 7.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 170 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/106304

CONTROL PLAGUES 
EDIFICIS MPALS I 

LEGIONELA ESCOLA 
BRESSOL I 

PISCINA/POLIESPORTIU

3.826,06 2.847,86 G/60401/31100/46250 1403001803 28 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/106305 Promoció de la Salut 2014 2.000,00 2.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 29 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107271 Patrimoni Viu 2.500,00 2.500,00 G/13101/33400/46250 1403001830 112 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107601

Activitats dels Museus de 
Sant Cugat 

12.400,00 12.400,00 G/13102/33300/46250 1403001876 37 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107093

FESTIVAL NACIONAL DE 
POESIA 2014 (SANT 

CUGAT DEL VALLÊS) 
5.500,00 5.500,00 G/13103/33410/46250 1403001810 62 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/104131

SERVEI INTEGRAL 
D'OCUPACIÓ SANT 

CUGAT 2014 
43.263,54 43.263,54 G/30101/24100/46250 1403001786 31 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/105667 RETOL TORREBLANCA 2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 101 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/105494 APROPA'T AL COMERÇ 5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 144 Serv. Comerç Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/105493 GESTIONA! 4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 145 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/104896

Cros Sant Cugat, 
Festaesport al carrer, 

Cursa orientació escolar 
4.632,00 4.632,00 G/30400/34100/46250 1403001817 70 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/104897

PROGRAMES 
ESPORTIUS LOCALS 

4.273,00 4.273,00 G/30400/34100/46251 1403001818 118 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 

14/Y/104894

PRESTACIÓ D¿AJUTS 
PER FOMENTAR 
L¿ESPORT EN 

PERSONES AMB RISC 
D¿EXCLUSIÓ 

9.775,00 9.775,00 G/30400/34100/46251 1403001820 107 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/104895 Vela i hípica adaptada 1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001821 61 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106022

Adquisició limitador 
registrador acústic i 

display extern de lectura 
1.319,28 1.319,28 G/50500/17220/46250 1403001800 13 

Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106140

cursos de conducció 
segura amb bicicleta per 

escolars de primària 
1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 95 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/105866

Acció comunitària, 
participació, igualtat i 

joventut 
44.192,96 44.192,96 G/60300/23110/46250 1403001798 172 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106539

Activitats de promoció de 
la Salut a les escoles 

10.567,88 10.567,88 G/60401/31100/46250 1403001803 33 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/106998

OFICINA MUNICIPAL DE 
CONSUM 2014 

14.820,00 14.820,00 G/60402/49300/46250 1403001847 51 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107794

Escoles Bressol 
Municipals de Sant Cugat 

del Valles 
21.940,00 21.940,00 G/60500/32000/46250 1403001879 48 

Gerència Serv. 
d'Educació 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107795

Escola Municipal d'Art i 
Disseny de Sant Cugat 

del Vallès 
21.483,00 21.483,00 G/60500/32000/46250 1403001882 38 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 

XXX 

14/Y/106540

Control de plagues, 
desinsectació i 

desratització i prevenció 
de l'expansió del mosquit 

tigre 

2.237,53 2.237,53 G/60401/31100/46250 1403001803 34 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 

XXX 
14/Y/106541

Tallers d'alimentació 
saludable a l'escola de 

primària Les Vinyes 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 35 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 

XXX 
14/Y/106542

Atenció als animals 
abandonats a la via 

pública 
1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 36 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXX 
14/Y/104901

Cursa Sant Jordi i Festa 
de l'Esport 

2.400,00 2.400,00 G/30400/34100/46250 1403001817 58 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXX 
14/Y/104902

Escoles Esportives 
Municipals i Escola 
Esportiva d'Estiu 

2.222,00 2.222,00 G/30400/34100/46251 1403001818 21 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXX 
14/Y/104900

Beques escoles 
esportives municipals 

2.500,00 2.500,00 G/30400/34100/46251 1403001820 97 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXX 
14/Y/106544 Sanitat Ambiental 6.124,27 6.124,27 G/60401/31100/46250 1403001803 38 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXX 
14/Y/106545

Animals de companyia 
(gossos i gats) 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 39 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

XXX 
14/Y/107796

SERVEI MUNICIPAL DE 
LLAR D'INFANTS 

4.181,00 4.181,00 G/60500/32000/46250 1403001879 49 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 

XXX 
14/Y/105669

Promoció i dinamització 
de les fires locals 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 103 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 

XXX 
14/Y/105495

Pla de Dinamització 
Comercial a Sant Feliu de 

Codines 
3.000,00 1.431,84 G/30300/43100/46250 1403001795 146 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 

XXX 
14/Y/104903 BEQUES 1.150,00 1.150,00 G/30400/34100/46251 1403001820 113 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/107518

Pel dret a una vida digna 
II 

21.600,00 21.600,00 G/10400/92400/46250 1403001837 32 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/105566

Assessorament i gestió en 
el projecte de sanejament 

i millora del Mercat 
Municipal 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 104 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/105567

Pla d'emergència i 
seguretat al recinte firal 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 105 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/104010

MODIFICACIO PER UN 
ENLLUMENAT 

SOSTENIBLE A LES 
ESCOLES PUBLIQUES 

4.581,00 490,00 G/50500/17210/46250 1403001808 9 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/105757

Ciutadania activa i 
participativa de Sant Feliu 

de Llobregat 
30.030,74 30.030,74 G/60300/23110/46250 1403001798 176 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Sant Feliu 
Sasserra 

XXX 
14/Y/105670 Fira de les Bruixes 3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 106 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 
14/Y/105591 Fira de Botiguers 1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 107 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 
14/Y/104454 Mullat / Dia Roda 2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 84 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 
14/Y/104455

ESPORT - SALUT I VIDA, 
APREN A NEDAR! 

2.735,00 2.735,00 G/30400/34100/46251 1403001818 30 
Of. Activ. 

Esportives 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 
14/Y/104453 Tots fem esport 2014 460,00 460,00 G/30400/34100/46251 1403001820 118 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 
14/Y/105829 Dona i Igualtat 5.000,00 5.000,00 G/60300/23110/46250 1403001798 179 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 

14/Y/106427

Control de plagues al 
terme municipal i edificis 
públics de Sant Fost de 

Campsentelles 

4.126,88 4.126,88 G/60401/31100/46250 1403001803 48 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 
14/Y/106428 Sant Fost, fem salut! 6.000,00 6.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 49 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 
14/Y/106429

Cens d'animals de 
companyia 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 50 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 
14/Y/106985 OMIC 6.666,00 6.666,00 G/60402/49300/46250 1403001847 53 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 
14/Y/107755

RECURSOS EDUCATIUS 
MUNICIPALS 

3.329,00 3.329,00 G/60500/32000/46250 1403001870 31 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 

XXX 
14/Y/107756 Suport Educadores 3.582,00 3.582,00 G/60500/32000/46250 1403001879 51 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

XXX 
14/Y/105496

Actuacions del teixit 
comercial de Sant Fruitós 

de Bages 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 148 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

XXX 

14/Y/104910

Marxa pel Terme 
Municipal 2014 + Duatló 
de Sant Fruitós de Bages 

2014 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 86 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

XXX 
14/Y/104908

Programa de beques 
esportives per prevenir 
risc d'exclusió social. 

3.500,00 3.500,00 G/30400/34100/46251 1403001820 83 
Of. Activ. 

Esportives 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

XXX 

14/Y/103968

IMPLANTACIÓ 
D'ACTUACIONS I 

MESURES DE GESTIÓ 
PER A LA MILLORA DE 

L'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA 

D'EDIFICIS MUNICIPALS 

3.189,00 3.189,00 G/50500/17210/46250 1403001808 76 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

XXX 

14/Y/106143

ACTUACIONS 
D'IMPLEMENTACIÓ DEL 

PLA 
D'AMBIENTALITZACIÓ 
D'ACTES CULTURALS I 

EDUCATIUS 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 98 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

XXX 

14/Y/106551

Suport al 
desenvolupament de 
projectes de sanitat 

ambiental 

5.000,00 5.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 51 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

XXX 

14/Y/106552

ACTIVITATS 
RELACIONADES AMB 

ELS ANIMALS DE 
COMPANYIA 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 52 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 

XXX 
14/Y/107097 ARTOT 6.000,00 6.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 65 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 

XXX 
14/Y/105873

IGUALTAT-JOVENTUT-
DONES 

7.832,52 7.832,52 G/60300/23110/46250 1403001798 181 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 

XXX 
14/Y/106555

Control de Sanitat 
Ambiental 

4.869,53 279,42 G/60401/31100/46250 1403001803 53 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 

XXX 

14/Y/106557

Recollida, dipòsit i control 
dels animals de 

companyia perduts o 
abandonats a Sant Hipòlit 

de Voltregà 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 55 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/107265 Suport activitats culturals 1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 106 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/105661

Promoció i dinamització 
de la Diada Màgica de la 

maduixa i el vi 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 108 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/105662

Promoció i dinamització 
de la Festa del Bolet 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 109 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/104873 Raid esportiu 1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001817 90 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/104874 Patis escolars oberts 1.026,00 1.026,00 G/30400/34100/46251 1403001818 5 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/104872

Esport per a la infància: 
Mou el cos 

1.725,00 1.725,00 G/30400/34100/46251 1403001820 77 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 

14/Y/103962

Substitució de bombetes i 
fluorescents 

convencionals per baix 
consum o leds en edificis 

municipals. 

2.434,00 2.434,00 G/50500/17210/46250 1403001808 70 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/106020

Adequació acútica del 
local de benestar social 

1.325,00 1.325,00 G/50500/17220/46250 1403001800 11 
Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 

14/Y/106134

Activitats d'educació 
ambiental relacionades 

amb agricultura ecològica 
i de proximitat, estalvi 
energètic i reciclatge. 

1.006,00 1.006,00 G/50500/17221/46250 1403001826 89 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 

14/Y/105860

Programa d'activitats per 
a fomentar la participació 
de les dones i la igualtat 

de gènere 

4.001,45 4.001,45 G/60300/23110/46250 1403001798 182 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 

XXX 
14/Y/106516

Curs primers auxilis, 
suport vital i emergències 

4.040,66 4.040,66 G/60401/31100/46250 1403001803 57 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 

XXX 
14/Y/105499

FIRA D'ARTESANS A 
SANT JAUME DE 

FRONTANYÀ 
1.000,00 205,77 G/30300/43100/46250 1403001795 150 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 

XXX 
14/Y/106558

CAMPANYA GOSSOS A 
SANT JAUME DE 

FRONTANYÀ 
400,00 122,50 G/60401/31100/46250 1403001803 58 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 

14/Y/104132

Instauració i dinamització 
del Club de la feina de 

Santpedor, Sant Salvador 
de Guardiola i Sant Joan 

de Vilatorrada 

8.832,00 8.832,00 G/30101/24100/46250 1403001786 32 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 
14/Y/104221

Assessorament i suport a 
persones emprenedores i 

Pimes Locals 
16.401,82 16.401,82 G/30103/43300/46250 1403001809 84 

Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 
14/Y/105673

Punts de llum a la zona 
del mercat setmanal 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 110 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 
14/Y/105674 Fira Embarrats (2a edició) 2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 111 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 
14/Y/105502 Taula de comerç 2014 400,00 400,00 G/30300/43100/46250 1403001795 151 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 
14/Y/103971

Canvi de bombetes de 
vapor de mercuri a 

tecnologia LED 
3.136,00 3.136,00 G/50500/17210/46250 1403001808 79 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 

14/Y/105875

Projectes d'acció 
comunitària, participació, 
igualtat i joventut a Sant 
Joan de Vilatorrada 2014 

20.780,96 20.780,96 G/60300/23110/46250 1403001798 183 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 

14/Y/106562

Programa Municipal de 
Seguretat Alimentària de 
Sant Joan de Vilatorrada 

2014 

2.028,00 80,13 G/60401/31100/46250 1403001803 59 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 
14/Y/106563

Actuacions en matèria de 
sanitat ambiental a Sant 

Joan de Vilatorrada 
4.172,34 4.172,34 G/60401/31100/46250 1403001803 60 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 
14/Y/107806 Aula d'estudi 1.582,00 1.582,00 G/60500/32000/46250 1403001870 32 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXX 
14/Y/107807

Centre Municipal de 
Formació de Persones 

Adultes 2014 
4.217,00 4.217,00 G/60500/32000/46250 1403001871 27 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

XXX 
14/Y/107509 SOLIDESPI 12.000,00 12.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 33 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

XXX 
14/Y/107280

LA CULTURA BATEGA. 
ESPAIS DE PROXIMITAT

5.000,00 5.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 121 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Sant Joan Despí 
XXX 

14/Y/107603
CENTRE JUJOL. L'ART I 

LA HISTÒRIA 
4.700,00 4.700,00 G/13102/33300/46250 1403001876 38 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

XXX 

14/Y/105672

PROMOCIÓ, 
DINAMITZACIÓ I 

SEGURETAT FIRADESPÍ 
2014 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 113 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

XXX 

14/Y/105501

INTEGRACIÓ DE NOUS 
SERVEIS 

COMPLEMENTARIS A 
L'APLICACIÓ "FOMENT 

DE L'OCUPACIÓ DE 
LOCALS BUITS" 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 152 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

XXX 

14/Y/105500

SUPORT A LA 
PROFESSIONALITZACIÓ 

DE LA GESTIÓ DE LA 
DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL QUE 
REALITZA 

L'ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE 
SANT JOAN DESPÍ 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 153 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

XXX 
14/Y/105874

Projectes d'acció 
comunitària, joventut, 
igualtat i ciutadania 

23.580,96 23.580,96 G/60300/23110/46250 1403001798 184 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

XXX 
14/Y/107805

Projecte de suport a 
l'estudi barri Les Planes 

6.000,00 6.000,00 G/60500/32000/46250 1403001870 33 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 

Sant Joan Despí 
XXX 

14/Y/107804 Consell d'Infants 6.592,00 6.592,00 G/60500/32000/46250 1403001870 34 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 

XXX 
14/Y/107173

Foment de les activitats 
culturals del municipi 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 14 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 

XXX 
14/Y/105317

6a edició de la Fira de 
ceràmica El Tupí 

12.000,00 12.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 154 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 

XXX 
14/Y/104326

31a Caminada popular de 
les Guilleries 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001817 65 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 

XXX 
14/Y/104325

Línia d'ajuts per activitats 
esportives per prevenir el 

risc d'exclusió 
1.840,00 1.840,00 G/30400/34100/46251 1403001820 90 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 

XXX 
14/Y/104011

Reducció de la potència i 
el consum energètic a 

l'enllumenat públic 
3.461,00 3.461,00 G/50500/17210/46250 1403001808 10 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 

XXX 
14/Y/106251

Prevenció de legionel·losi 
i control de plagues 

3.000,00 3.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 68 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 

XXX 
14/Y/106252

Activitats per a la 
promoció de la salut 

2.500,00 2.500,00 G/60401/31100/46250 1403001803 69 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 

XXX 

14/Y/106253

Recollida i acollida 
d'animals de companyia 
abandonats o perduts al 
terme municipal de Sant 

Julià de Vilatorta 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 70 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Just Desvern 

XXX 
14/Y/107484 L'any Nelson Mandela 2.175,00 2.175,00 G/10400/92400/46250 1403001837 34 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Sant Just Desvern 

XXX 
14/Y/104101 Club de Feina 2014 20.493,00 20.493,00 G/30101/24100/46250 1403001786 33 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de 
Sant Just Desvern 

XXX 
14/Y/105603

Implantació TICS Mercat 
municipal 2014 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 114 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Just Desvern 

XXX 
14/Y/105374 JUNY FOTOGRÀFIC 4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 155 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Just Desvern 

XXX 
14/Y/106741

Control i prevenció de 
plagues urbanes, 

mosquits i legionel.losi 
8.173,85 709,38 G/60401/31100/46250 1403001803 72 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Just Desvern 

XXX 
14/Y/106742 Promoció de la Salut 5.750,00 1.215,40 G/60401/31100/46250 1403001803 73 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall 

XXX 
14/Y/104456

FESTA DE L'ESPORT 
2014 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001817 29 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Sant Llorenç Savall 
XXX 

14/Y/104457
Fem esport i convivència. 

Fent salut. 
2.735,00 2.735,00 G/30400/34100/46251 1403001818 11 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall 

XXX 
14/Y/105830 Ajuts econòmics 2.850,00 2.850,00 G/60300/23110/46250 1403001798 189 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Sant Llorenç Savall 
XXX 

14/Y/106430
Prevenció de la 

legionel·losi 
3.927,68 3.927,68 G/60401/31100/46250 1403001803 77 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall 

XXX 
14/Y/106431 Promoció de la salut 1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 78 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall 

XXX 

14/Y/106432

Recollida i atenció dels 
animals abandonats a la 
via pública al municipi de 

Sant Llorenç Savall 

500,00 500,00 G/60401/31100/46250 1403001803 79 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Llorenç Savall 

XXX 
14/Y/106986

Oficina d'atenció al 
consumidor de Sant 

Llorenç Savall 
5.000,00 5.000,00 G/60402/49300/46250 1403001847 56 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament de 
Sant Martí d'Albars 

XXX 
14/Y/106749 Servei de desratitzacio 1.200,00 1.200,00 G/60401/31100/46250 1403001803 80 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Martí d'Albars 

XXX 
14/Y/106750 Recollida d'animals 1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 81 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 

XXX 

14/Y/105375

DINAMITZACIÓ DEL 
TEIXIT COMERCIAL DEL 

NUCLI ANTIC DE 
L'ABELLA 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 157 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 

XXX 

14/Y/104527

ACTIVITATS 
ESPORTIVES EN 

L'ENTORN NATURAL DE 
SANT MARTÍ 

2.165,00 2.165,00 G/30400/34100/46251 1403001818 15 
Of. Activ. 

Esportives 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 

XXX 
14/Y/105937

SANT MARTÍ, UN POBLE 
PER A TOTS I TOTES 

5.400,04 5.400,04 G/60300/23110/46250 1403001798 190 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 

XXX 

14/Y/106746

SANITAT AMBIENTAL 
(PLAGUES I AUS 

URBANES) DE SANT 
MARTÍ DE CENTELLES 

1.350,00 1.350,00 G/60401/31100/46250 1403001803 82 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Martí de Tous 

XXX 
14/Y/105287

DESENVOLUPAMENT 
COMERCIAL A SANT 

MARTÍ DE TOUS 
5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 158 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Martí de Tous 

XXX 
14/Y/105794

PLA ACTUACIONS JOVE 
2014 

6.100,00 6.100,00 G/60300/23110/46250 1403001798 191 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Martí 

Sesgueioles 

XXX 

14/Y/106752

Realització de campanya 
ordenança municipal i 

atenció als animals 
abandonats a la via 

pública 

1.000,00 527,50 G/60401/31100/46250 1403001803 91 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 

XXX 
14/Y/105823

MEMORIA I NATURA A 
LA SERRA DE 

CASTELLTALLAT 
4.283,20 0,20 G/60300/23110/46250 1403001798 194 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 
14/Y/107435

Cultura descentralitzada i 
de barri a les Roquetes: 

Centre Cívic l'Espai 
6.000,00 6.000,00 G/13101/33400/46250 1403001884 27 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 
14/Y/105652

Promoció-Identificació del 
Mercat Municipal la Sínia 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 115 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 
14/Y/105653

Promoció i consolidació 
Fires-Mercat de Sant Pere 

de Ribes 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 116 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 
14/Y/105464

Promoció i consolidació 
del CCU Ribes i CCU les 

Roquetes 
1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 159 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 

14/Y/105463

Suport a la gestió de 
dinamització dels CCUs a 
través de les associacions 

de comerciants 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 160 Serv. Comerç Urbà 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 141

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 
14/Y/104787

Projecte Esport, Salut i 
Qualitat de Vida a Sant 

Pere de Ribes 
3.533,00 3.533,00 G/30400/34100/46251 1403001818 68 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 

14/Y/107550

TRACTAMENT DE 
VEGETACIÓ DE 
PARCEL·LES NO 

EDIFICADES DE LES 
URBANITZACIONS CAN 
LLOSES-CAN MARCER, 

CAN PERE DE LA PLANA 
I MAS ALBA 

9.280,24 9.280,24 G/50405/17200/46250 1403001850 17 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 

14/Y/106117

CAMPANYES 
DIVULGATIVES PER A 

LA MILLORA DELS 
SERVEIS DE 
RECOLLIDES 

SELECTIVES (MOBLES 
VOLUMINOSOS I 

RESTES VEGETALS) 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 72 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 
14/Y/105825

Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

26.005,41 26.005,41 G/60300/23110/46250 1403001798 195 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 
14/Y/106414

Programa de Seguretat 
Alimentària 

6.776,10 6.776,10 G/60401/31100/46250 1403001803 93 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 
14/Y/106415

Prevenció de la 
legionel.losi i de l'extensió 

del mosquit tigre 
7.999,94 7.999,94 G/60401/31100/46250 1403001803 94 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 
14/Y/107751

Prevenció del Fracàs 
Escolar-reforç escolar als 

Centres Oberts 
5.000,00 5.000,00 G/60500/32000/46250 1403001870 36 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes 

XXX 
14/Y/107752

Escola Municipal de 
persones adultes de Sant 

Pere de Ribes 
10.860,00 10.860,00 G/60500/32000/46250 1403001871 28 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

XXX 
14/Y/104458

Beques esportives per 
situació de risc 

1.495,00 1.495,00 G/30400/34100/46251 1403001820 158 
Of. Activ. 

Esportives 
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Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

XXX 
14/Y/105831

Apropa't a la diversitat + 
Empoderament de la dona

6.156,65 6.156,65 G/60300/23110/46250 1403001798 196 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

XXX 

14/Y/106433

Control d'aus urbanes - 
Desratització de zones 

urbanes i edificis 
municipals 

4.000,00 4.000,00 G/60401/31100/46250 1403001803 96 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 

XXX 
14/Y/106836

Control legionel·la, 
plagues i aus urbanes 

6.608,65 1.197,45 G/60401/31100/46250 1403001804 2 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 

XXX 
14/Y/106838

Animals de companyia 
2014 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 4 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 

XXX 
14/Y/105966

IMPLEMENTACIÓ DE 
LES POLITIQUES 

D'IGUALTAT 
1.700,00 1.700,00 G/60300/23110/46250 1403001798 198 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Sant Pol de Mar 
XXX 

14/Y/107209
Programació cultural de 
Sant Pol de Mar 2014 

3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 50 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXX 

14/Y/105288

I Mostra de Gastronomia 
Local de Sant Pol, XI Fira 
de la Maduixa i IV Fira de 

la Tardor 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 165 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXX 
14/Y/104249

DIADES ESPORTIVES 
MOICSTE 

2.250,00 2.250,00 G/30400/34100/46250 1403001817 50 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXX 
14/Y/104250

PROGRAMA 
MULTIESPORTIU PER A 

TOTHOM A L'ESTIU 
1.766,00 1.766,00 G/30400/34100/46251 1403001818 42 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXX 
14/Y/104248

CICLE PASSEJADES 
PER A LA GENT GRAN 

1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001821 25 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXX 
14/Y/106093

MILLORA DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA 

DE LA FORM 
1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 48 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXX 
14/Y/106347

Control Integral de 
Plagues Urbanes 

1.325,00 1.325,00 G/60401/31100/46250 1403001804 8 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXX 
14/Y/106348

Millora de les condicions 
de seguretat i salubritat a 

les platges 
26.881,25 26.881,25 G/60401/31100/46250 1403001804 9 Serv. Salut Pública 
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Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXX 
14/Y/106349

Actuacions en matèria de 
tinença responsabele 
d'animals domèstics 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 10 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar 

XXX 
14/Y/107710

Funcionament llar 
d'infants Pi del Soldat 

2.689,00 2.689,00 G/60500/32000/46250 1403001879 54 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 

Sant Pol de Mar 
XXX 

14/Y/107711
Aula de dansa Sant Pol 

de Mar 
2.221,00 2.221,00 G/60500/32000/46250 1403001882 40 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 

XXX 
14/Y/104619 BEQUES ESPORTIVES 2.645,00 2.645,00 G/30400/34100/46251 1403001820 170 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 

XXX 
14/Y/107381

Programació cultural Sant 
Quirze de Besora 2014 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 222 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 

XXX 
14/Y/104624

Entrenaments i cursa de 
Sant Silvestre 

1.310,00 1.310,00 G/30400/34100/46251 1403001818 51 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 

XXX 
14/Y/104622

Activitats esportives per a 
menors amb risc 

d'exclusió social 2014 
2.200,00 2.200,00 G/30400/34100/46251 1403001820 168 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 

XXX 
14/Y/103927

Caldera calefacció escola 
Segimon Comas 

4.110,00 4.110,00 G/50500/17210/46250 1403001808 130 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 

XXX 
14/Y/106844

Control de plagues, 
legionel.losi i aus 

6.434,73 6.434,73 G/60401/31100/46250 1403001804 14 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107492

Educació per al 
desenvolupament 

4.280,00 4.280,00 G/10400/92400/46250 1403001837 35 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 

XXX 

14/Y/104053
Reflexió estratègica de 

Ciutat 
19.007,00 19.007,00 G/30102/43900/46250 1403001843 28 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 

XXX 

14/Y/105969

PROJECTE IGUALTAT-
JOVENTUT-

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

32.423,57 32.423,57 G/60300/23110/46250 1403001851 1 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 
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Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 

XXX 

14/Y/106848

Actuacions clíniques per a 
la gestió de les colònies 
de gats rodamón a Sant 

Quirze del Vallès 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 18 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 

XXX 

14/Y/107867

Funcionament de centres i 
serveis municipals de 
formació de persones 

adultes 

6.000,00 6.000,00 G/60500/32000/46250 1403001871 29 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 

XXX 
14/Y/107868

Funcionament d'escoles i 
serveis municipals de 

música i arts 
6.348,00 6.348,00 G/60500/32000/46250 1403001882 41 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja 

XXX 

14/Y/107383

PROGRAMACIÓ 
ESDEVENIMENTS 

CULTURALS A SANT 
QUIRZE SAFAJA 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 224 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja 

XXX 
14/Y/105406

Dinamització del teixit 
comercial a Sant Quirze 

Safaja 
1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 168 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja 

XXX 
14/Y/104629 RAID VERD 2014 1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001817 93 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja 

XXX 

14/Y/104630

DINAMITZACIÓ 
ACTIVITATS 

ESPORTIVES A SANT 
QUIRZE SAFAJA 

1.140,00 1.140,00 G/30400/34100/46251 1403001818 47 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja 

XXX 

14/Y/104628

ACTIVITATS 
ESPORTIVES PER 

PREVENIR EL RISC 
D'EXCLUSIÓ A SANT 

QUIRZE SAFAJA 

690,00 690,00 G/30400/34100/46251 1403001820 136 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja 

XXX 

14/Y/107539

TRACTAMENT 
VEGETACIÓ 

PARCEL·LES NO 
EDIFICADES DE PLA I 

PINARS DEL BADÓ 

5.675,14 5.675,14 G/50405/17200/46250 1403001850 18 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 
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Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja 

XXX 

14/Y/106201

RECUPERACIÓ DE LA 
LLERA DEL TENES, 

CICLE LOCAL DE 
L'AIGUA 

1.006,00 1.006,00 G/50500/17221/46250 1403001826 156 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja 

XXX 
14/Y/106849

CONTROL DE PLAGUES 
URBANES I PREVENCIÓ 

MOSQUIT TIGRE 
625,00 625,00 G/60401/31100/46250 1403001804 19 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja 

XXX 
14/Y/106850

ACTIVITATS PER A 
FOMENTAR ELS HABITS 

SALUDABLES 
1.260,00 1.260,00 G/60401/31100/46250 1403001804 20 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 

XXX 

14/Y/107493

Activitats de 
sensibilització per la 

cooperació al 
desenvolupament dels 

països del Sud 

5.440,00 5.440,00 G/10400/92400/46250 1403001837 36 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 

XXX 
14/Y/107384

CULTURA TOT L'ANY 
2014 

2.600,00 2.600,00 G/13101/33400/46250 1403001830 225 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 

XXX 
14/Y/105625

XVIII. CAVATAST. 
MOSTRA DE CAVES I 

GASTRONOMIA 
5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 122 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 

XXX 
14/Y/105407

Contractació gerent 
Somsantsadurni: comerç, 

indústria, serveis 
4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 169 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 

XXX 
14/Y/105970 Sant Sadurní Ciutadà 22.640,49 22.640,49 G/60300/23110/46250 1403001851 2 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 

XXX 
14/Y/107869

Funcionament de les 
escoles bressol 

municipals 
5.129,00 5.129,00 G/60500/32000/46250 1403001879 55 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 

XXX 

14/Y/105389

Millora, promoció i 
consolidació del mercat 
de venda no sedentària 

de Sant Salvador de 
Guardiola 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 170 Serv. Comerç Urbà 
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Ajuntament de 
Sant Salvador de 

Guardiola 

XXX 
14/Y/105953

Foment de polítiques de 
participació ciutadana 

3.021,41 3.021,41 G/60300/23110/46250 1403001851 3 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 

XXX 
14/Y/107395

ACTES CULTURALS 
SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 2014 

3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 236 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 

XXX 
14/Y/105426 VI FIRA DEL VAPOR 3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 171 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 

XXX 
14/Y/105982

Igualtat, Llibre Blanc, 
Consulta i Dinamització 
Centres de Secundaria 

13.750,00 13.750,00 G/60300/23110/46250 1403001851 4 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 

XXX 
14/Y/106883

CONTROL PLAGUES I 
LEGIONEL·LOSI 

6.750,00 1.433,00 G/60401/31100/46250 1403001804 27 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 

XXX 
14/Y/107883

Tallers de suport a la 
tasca escolar del Bages 

Sud 
7.500,00 7.500,00 G/60500/32000/46250 1403001870 52 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 

XXX 
14/Y/107884 Formació d'Adults 3.585,00 3.585,00 G/60500/32000/46250 1403001871 30 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 

XXX 
14/Y/107885

Escola Municipal de 
Música de Sant Vicenç de 

Castellet 
3.887,00 3.887,00 G/60500/32000/46250 1403001882 43 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 

XXX 

14/Y/104116

FORMA'T 2014 
(PROGRAMA 

MANCOMUNAT DE 
FORMACIÓ PER 

L'OCUPACIÓ) 

9.000,00 9.000,00 G/30101/24100/46250 1403001786 34 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 

XXX 

14/Y/105428

Implantació actuacions de 
consolidació, difusió i 
dinamització del teixit 

comercial, mercat i fires 
de Sant Vicenç de Montalt

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 172 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 

XXX 
14/Y/105984

PROJECTE DE 
SENSIBILITZACIÓ: SANT 

VICENÇ DONA 
2.000,00 2.000,00 G/60300/23110/46250 1403001851 5 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
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Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 

XXX 

14/Y/106888

Pla de control de plagues 
urbanes,Pla d'autocontrol 
de la legionel¿losis i Pla 
de prevenció i control del 

mosquit tigre a Sant 
Vicenç de Montalt. 

8.695,59 281,63 G/60401/31100/46250 1403001804 29 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 

XXX 

14/Y/107887

PROJECTE 
D'INTERVENCIÓ 

COMUNITÀRIA EN 
L'ÀMBIT DE 

L'ADOLESCÈNCIA 

1.300,00 1.300,00 G/60500/32000/46250 1403001870 37 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 

XXX 

14/Y/107888

FUNCIONAMENT I 
GESTIÓ DE L'ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA 
L'ORIOLA 

2.551,00 2.551,00 G/60500/32000/46250 1403001882 44 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 

XXX 

14/Y/107227

Actes festius als tres 
nuclis i representació del 

Contrapàs Llarg "El 
Divino" 

2.000,00 2.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 68 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 

XXX 

14/Y/105291

Accions de dinamització 
del mercat de venda no 

sedentària i del mercat de 
l'avet 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 173 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 

XXX 

14/Y/105804

Jove Participa 2014 i 
Projecte de participació 
ciutadana a Sant Vicenç 

de Torelló 

3.800,00 3.800,00 G/60300/23110/46250 1403001851 6 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 

XXX 
14/Y/106358

Activitats en matèria de 
sanitat ambiental 

2.500,00 2.500,00 G/60401/31100/46250 1403001804 33 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 

XXX 

14/Y/106359

Recollida i acollida 
d'animals de companyia 
abandonats o perduts al 
terme municipal de Sant 

Vicenç de Torelló 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 34 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 

XXX 

14/Y/107496

SANT VICENÇ DELS 
HORTS VILA SOLIDÀRIA: 
Píndoles de Cooperació, 
Quinzena Solidaritat, La 

importancia de la 
Pau/Bosc Oliveres 

6.000,00 6.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 37 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 

XXX 
14/Y/107396

Col·laboració amb entitats 
culturals per la celebració 

d'actes d'aniversari 
5.000,00 5.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 237 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 

XXX 
14/Y/107932

Dispensador de volants 
del padró d'habitants 

5.000,00 5.000,00 G/20300/49100/46250 1403001880 12 
Direcció Serv. 

Tecnologies i Sist. 
Corpor. 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 

XXX 

14/Y/104201

SUPORT A 
L'EMPRENEDORIA I A 

L'ACTIVITAT 
EMPRESARIAL 

18.055,86 18.055,86 G/30103/43300/46250 1403001809 64 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 

XXX 
14/Y/104674

Beques per a famílies 
desfavordies 

10.000,00 10.000,00 G/30400/34100/46251 1403001820 132 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 

XXX 
14/Y/104675

Jornades de vela i 
equitació adaptades 

1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001821 19 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 

XXX 
14/Y/106885 Seguretat Alimentària 11.178,00 11.178,00 G/60401/31100/46250 1403001804 35 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 

XXX 
14/Y/106886

Projectes de Sanitat 
Ambiental 

7.130,38 7.130,38 G/60401/31100/46250 1403001804 36 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 

XXX 

14/Y/107886

XARXA EDUCATIVA - 
DISPOSITIU LOCAL DE 
TET DE SANT VICENÇ 

DELS HORTS 

10.493,00 10.493,00 G/60500/32000/46250 1403001869 17 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Cervelló 

XXX 
14/Y/105409

Actuació integral per al 
comerç de Santa Coloma 

de Cervelló 
5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 175 Serv. Comerç Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Cervelló 

XXX 

14/Y/105971

Programa d'actuacions 
2014 de les Regidories de 

Joventut i Polítiques 
d'Igualtat 

17.166,83 17.166,83 G/60300/23110/46250 1403001851 8 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Cervelló 

XXX 
14/Y/106856

Campanya de Seguretat i 
Higiene Alimentària 

5.539,28 31,80 G/60401/31100/46250 1403001804 39 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 

14/Y/104054
Nou estudi Multiplicador 

Local (LM3) 
15.840,00 15.840,00 G/30102/43900/46250 1403001843 29 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 

14/Y/104194

CENTRES LOCALS DE 
SERVEIS A LES 
EMPRESES DEL 

BARCELONÈS NORD 

141.351,03 141.351,03 G/30103/43300/46250 1403001809 57 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 

14/Y/105626

Campanya de promoció i 
dinamització de Mercats 

municipals de Fondo, 
Sagarra i Singuerlín 

2.000,00 197,40 G/30300/43100/46250 1403001793 124 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 
14/Y/105412

Dinamització de locals 
buits 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 177 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 

14/Y/105410

GESTIÓ DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL DEL 
FONDO 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 178 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 

14/Y/105411

GESTIÓ DEL PROJECTE 
DE DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL "SANTA 
COLOMA TOT A MÀ 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 179 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 
14/Y/104638

Cursa per la vida, Cros 
Antonio Amorós i Festa 

Esportiva d'Estiu 
4.632,00 4.632,00 G/30400/34100/46250 1403001817 149 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 
14/Y/104639

Dinamització de 
programes esportius 

locals 
4.444,00 4.444,00 G/30400/34100/46251 1403001819 109 

Of. Activ. 
Esportives 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 
14/Y/104637

Vela adaptada i cicle de 
passejades per a la gent 

gran 
1.500,00 1.500,00 G/30400/34100/46251 1403001821 40 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 

14/Y/105972

Polítiques d'igualtat - Pla 
local de joventut - 

Dinamitzacio associativa 
2.0 - Transmissió de 

valors 

59.603,20 59.603,20 G/60300/23110/46250 1403001851 9 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 
14/Y/106860

Programa de seguretat 
alimentària 

26.125,00 26.125,00 G/60401/31100/46250 1403001804 43 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 
14/Y/106862

Activitats de promoció de 
la salut 

17.500,00 17.500,00 G/60401/31100/46250 1403001804 45 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 

14/Y/107030

Promoció i 
desenvolupament de 

l'Oficina Municipal 
d'Informació al 
Consumidor 

18.444,00 18.444,00 G/60402/49300/46250 1403001847 59 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Santa Coloma de 

Gramenet 

XXX 
14/Y/107873

Suport al funcionament de 
les escoles bressols 

municipals 
32.162,00 32.162,00 G/60500/32000/46250 1403001879 57 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Riuprimer 

XXX 
14/Y/105414

FIERA DEL SEGAR I 
ELBATRE 

2.000,00 579,25 G/30300/43100/46250 1403001795 181 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 
14/Y/107495

BLANGOUA POBLE 
GERMÀ 

2.000,00 2.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 39 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 
14/Y/107066

ARTARREU, Fira d'art 
Jove de Santa Eulàlia de 

Ronçana 
1.100,00 1.100,00 G/13103/33410/46250 1403001810 70 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 

14/Y/105627

Foment del mercat 
setmanal de venda no 
sedentària de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 125 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 
14/Y/105628

Accions de foment de la 
fira Lliga't a Terra 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 126 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 

14/Y/105415

Suport a l'associació de 
comercians de Santa 
Eulàlia de Ronçana : 

Ronçana Comerç Actiu 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 184 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 
14/Y/104646

XXI MILLA POPULAR I II 
FESTA DE L'ESPORT 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 144 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 
14/Y/104647

PROGRAMES 
ESPORTIUS 2014 

4.387,00 4.387,00 G/30400/34100/46251 1403001819 103 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 

14/Y/105974

Projecte de polítiques 
d'acció 

comunitària,participació 
igualtat i joventut a Santa 

Eulàlia de Ronçana 

13.797,54 13.797,54 G/60300/23110/46250 1403001851 11 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 
14/Y/106867

Implantació de colònies 
de gats al municipi 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 50 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 
14/Y/107875

Curs formatiu i programa 
FEM TELEVISIÓ a 

l'institut 
3.014,00 3.014,00 G/60500/32000/46250 1403001870 39 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 

XXX 
14/Y/107876

Funcionament escoles 
bressol municipals 

3.334,00 3.334,00 G/60500/32000/46250 1403001879 58 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 

XXX 
14/Y/107390

Suport a les activitats 
socio-culturals de les 
entitats del municipi 

4.000,00 4.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 231 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 

XXX 
14/Y/107067 Música als baluards 1.000,00 1.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 71 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 

XXX 
14/Y/105418 I Fira de la Via Augusta 2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 185 Serv. Comerç Urbà 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 

XXX 
14/Y/104651 Tothom fa esport 1.481,00 1.481,00 G/30400/34100/46251 1403001819 101 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 

XXX 
14/Y/104648 Beques esportives 1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001820 145 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 

XXX 
14/Y/104649

Passejada per a la gent 
gran 

500,00 500,00 G/30400/34100/46251 1403001821 52 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 

XXX 
14/Y/106205

Eficiència energètica, 
estalvi d'energia i lluita 
contra el canvi climàtic 

1.000,00 1.000,00 G/50500/17221/46250 1403001826 160 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 

XXX 
14/Y/105975

"A Santa Fe també pots 
participar" 

2.000,00 2.000,00 G/60300/23110/46250 1403001851 12 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 

XXX 
14/Y/107128 FESTIVAL MONTMÀGIC 1.200,00 1.200,00 G/13103/33410/46250 1403001810 72 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 

XXX 
14/Y/105812

Promoció del territori de 
Montbui a través del teixit 

associatiu i veïnal 
9.000,00 9.000,00 G/60300/23110/46250 1403001851 13 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 

XXX 

14/Y/106375

Control integral de 
plagues urbanes i 
Prevenció de la 

legionel·losi 

6.525,00 53,38 G/60401/31100/46250 1403001804 52 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 

XXX 
14/Y/104072 Promociona't 17.955,20 17.955,20 G/30101/24100/46250 1403001786 36 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 

XXX 
14/Y/105568

Modernització de les 
estructures dels mercats 
de venda no sedentària 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 127 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 

XXX 

14/Y/105319

Dinamització i 
consolidació comercial 

integral a Santa Margarida 
i els Monjos 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 187 Serv. Comerç Urbà 
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Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 

XXX 
14/Y/105318

Gestió de la dinamització 
en un centre comercial 

urbà 
4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 188 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 

XXX 
14/Y/105760

Finançament activitats de 
Joventut i Igualtat 

14.339,75 14.339,75 G/60300/23110/46250 1403001851 14 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 

XXX 
14/Y/106256

Control de plagues 
urbanes i prevenció de la 

legionel·losi 
4.750,00 4.750,00 G/60401/31100/46250 1403001804 55 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 

XXX 
14/Y/106257

Atenció als animals 
abandonats 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 56 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 

XXX 
14/Y/107642

PQPI. Auxiliar de 
Muntatge i manteniment 

d'equips informàtics 
4.210,00 4.210,00 G/60500/32000/46250 1403001869 18 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 

XXX 
14/Y/107643

Funcionament Llar 
d'infants Municipal 

"XIROI" 
4.625,00 4.625,00 G/60500/32000/46250 1403001879 60 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 

XXX 
14/Y/105422 FIRA DE NADAL 1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 190 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 

XXX 
14/Y/105978 Projecte dona, Batucada 4.943,50 4.943,50 G/60300/23110/46250 1403001851 17 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 

XXX 

14/Y/106873

Manteniment de colònies 
de gats, atenció als 

animals abandonats a la 
via pública. 

1.000,00 885,00 G/60401/31100/46250 1403001804 62 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 

XXX 
14/Y/106294

Atenció als alimals 
abandonats a la via 

pública 
800,00 233,00 G/60401/31100/46250 1403001804 63 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXX 
14/Y/105423

CONSOLIDACIÓ DE LA 
DINAMITZACIÓ 

COMERCIAL 
5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 191 Serv. Comerç Urbà 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXX 

14/Y/103932

AUDITORIA 
ENERGÈTICA-

INVENTARI XARXA 
ENLLUMENAT: SERVEI 
DE GESTIÓ CONSUMS I 
SUBMINISTRAMENTS 

ENERGÈTICS 

3.085,00 3.085,00 G/50500/17210/46250 1403001808 135 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXX 
14/Y/106207

FEM PALAU 
SOSTENIBLE 

1.868,00 1.868,00 G/50500/17221/46250 1403001826 162 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXX 
14/Y/105979

FINANÇAMENT PER 
ACTIVITATS DE 

JOVENTUT I PIDCES 
16.321,05 16.321,05 G/60300/23110/46250 1403001851 18 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXX 

14/Y/106874

SUPORT EN CONTROL 
DE PLAGUES, 

LEGIONEL.LA EN 
EQUIP.MUNIC. I 

POBLACIÓ COLOMS 

8.521,67 853,08 G/60401/31100/46250 1403001804 64 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXX 
14/Y/107879

FUNCIONAMENT 
ESCOLA D'ADULTS 

"FERRAN SOLDEVILA" 
4.003,00 4.003,00 G/60500/32000/46250 1403001871 31 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

XXX 

14/Y/107880

FUNCIONAMENT DE 
LES ESCOLES 

BRESSOL MUNICIPALS:" 
EL CABIROL" I "SOL 

SOLET" 

4.510,00 4.510,00 G/60500/32000/46250 1403001879 61 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

XXX 
14/Y/105290

PLA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DE SANTA 

MARIA D'OLÓ 
1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 192 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

XXX 
14/Y/104380 Fes esport 3.050,00 3.050,00 G/30400/34100/46251 1403001820 8 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

XXX 
14/Y/106357

Animals de companyia: 
Control 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 68 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Perpètua de 

Mogoda 

XXX 
14/Y/104114

AFTIC. Accions de foment 
de les TIC en la cerca de 

feina 
39.633,48 39.633,48 G/30101/24100/46250 1403001786 37 

Serv. Mercat de 
Treball 
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Ajuntament de 
Santa Perpètua de 

Mogoda 

XXX 
14/Y/105424

Pla de Dinamització 
Comercial 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 193 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Perpètua de 

Mogoda 

XXX 
14/Y/105980

Polítiques Locals d'Acció 
Comunitària, participació, 

igualtat i joventut 
23.111,00 23.111,00 G/60300/23110/46250 1403001851 20 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Santa Perpètua de 
Mogoda 

XXX 
14/Y/106876 Seguretat alimentària 7.500,00 7.500,00 G/60401/31100/46250 1403001804 69 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Perpètua de 

Mogoda 

XXX 
14/Y/106877 Sanitat ambiental 7.500,00 7.500,00 G/60401/31100/46250 1403001804 70 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Santa Perpètua de 

Mogoda 

XXX 
14/Y/107881

Projecte Faig i Projecte 
Orienta't: Programes de 
transició escola treball 

9.158,00 9.158,00 G/60500/32000/46250 1403001869 19 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Santa Perpètua de 

Mogoda 

XXX 
14/Y/107882 Consell Infantil Municipal 8.000,00 8.000,00 G/60500/32000/46250 1403001870 41 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

XXX 
14/Y/107394

Programació cultural i 
festiva 2014 

1.700,00 1.700,00 G/13101/33400/46250 1403001830 235 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 
Santa Susanna 

XXX 
14/Y/107068

Fira Màgica de Santa 
Susanna 

5.200,00 5.200,00 G/13103/33410/46250 1403001810 73 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

XXX 

14/Y/105425

CONTINUÏTAT DEL PLA 
DE DINAMITZACIÓ DEL 
SECTOR COMERCIAL I 

MVNS DE SANTA 
SUSANNA 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 194 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

XXX 
14/Y/104668 Cros de Santa Susanna 1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001817 161 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

XXX 
14/Y/104669 Iniciació a l'Esport 2014 1.367,00 1.367,00 G/30400/34100/46251 1403001819 39 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

XXX 
14/Y/104667 Esport per a tothom 2014 2.000,00 2.000,00 G/30400/34100/46251 1403001820 5 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

XXX 
14/Y/106879

Sanitat ambiental a Santa 
Susanna 

3.375,00 3.375,00 G/60401/31100/46250 1403001804 72 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXX 
14/Y/103961

Reducció potencia 
instal.lada en l'enllumenat 

públic 
2.309,00 2.309,00 G/50500/17210/46250 1403001808 69 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXX 

14/Y/107783

XARXA EDUCATIVA 
TERRITORIAL DE 

SANTPEDOR I 
CASTELLNOU DE 

BAGES (MILLORA DE 
L'EXIT ESCOLAR) 

3.905,00 3.905,00 G/60500/32000/46250 1403001870 53 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXX 
14/Y/107784

ESCOLA BRESSOL ELS 
GALLARETS 

3.655,00 3.655,00 G/60500/32000/46250 1403001879 62 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 

Santpedor 
XXX 

14/Y/107785
ESCOLA MUNICIPAL DE 

MÚSICA 
3.084,00 3.084,00 G/60500/32000/46250 1403001882 46 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 
14/Y/107397

Activitats culturals i cicle 
festiu 2014 

3.000,00 3.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 238 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Sentmenat 
XXX 

14/Y/107069
V Festival Internacional 
d'Arpa de Sentmenat 

4.500,00 4.500,00 G/13103/33410/46250 1403001810 74 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 
14/Y/104680 Pujada a Guanta i Duatló 1.500,00 1.500,00 G/30400/34100/46250 1403001817 158 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 
14/Y/104681

Activa't.- Programa 
d'activitat física per a gent 

gran 
1.500,00 1.500,00 G/30400/34100/46251 1403001819 99 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 

14/Y/107542

Manteniment de la franja 
perimetral de baixa 

combustibilitat de les 
urbanitzacions Can 

Canyameres, Can Vinyals 
i Pedra Santa i direcció 

d'obres d'aquestes 
actuacions. 

6.385,18 6.385,18 G/50405/17200/46250 1403001846 7 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 
14/Y/105985

Elaboració del nou 
Reglament de Participació 
Ciutadana de Sentmenat 

7.500,00 7.500,00 G/60300/23110/46250 1403001851 23 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 

14/Y/106892

Control integral de 
plagues urbanes 
(desinsectació i 

desratització) i aus 
urbanes 

3.999,97 3.999,97 G/60401/31100/46250 1403001804 78 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 
14/Y/106893 Animals de companyia 1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 79 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 
14/Y/107034

Suport als serveis 
municipals de consum 

7.270,00 7.270,00 G/60402/49300/46250 1403001847 61 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 

14/Y/107889

Funcionament i gestió de 
l'escola municipal de 

formació d'adults i 
permanent 

3.000,00 3.000,00 G/60500/32000/46250 1403001871 32 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Sentmenat 

XXX 
14/Y/107890

Ajut al funcionament de 
l'escola bressol municipal 

Sentmenuts 
4.252,00 4.252,00 G/60500/32000/46250 1403001879 63 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Seva 

XXX 
14/Y/107070 Festival Munart 1.500,00 1.500,00 G/13103/33410/46250 1403001810 75 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Seva 

XXX 
14/Y/104682 Tots podem fer esport 2.300,00 1,15 G/30400/34100/46251 1403001820 4 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Seva 

XXX 
14/Y/105986 Casal d'estiu de Seva 2.000,00 2.000,00 G/60300/23110/46250 1403001851 24 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament de 

Seva 
XXX 

14/Y/106894
Control integral de 
plagues urbanes 

6.260,82 819,22 G/60401/31100/46250 1403001804 80 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sitges 

XXX 
14/Y/105431

PROMOCIÓ I 
DINAMITZACIÓ DEL 

COMERÇ DE SITGES 
3.400,00 3.400,00 G/30300/43100/46250 1403001795 198 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Sitges 

XXX 
14/Y/105987

PROGRAMES 
D'ACTUACIÓ DE L'ÀREA 

DE PRESIDÈNCIA 
25.812,22 25.812,22 G/60300/23110/46250 1403001851 25 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Sitges 

XXX 
14/Y/106897

PROGRAMA 
SEGURETAT 

ALIMENTARIA 
8.035,00 8.035,00 G/60401/31100/46250 1403001804 83 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sitges 

XXX 
14/Y/106898

PROGRAMA DE 
SANITAT AMBIENTAL 

8.000,00 8.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 84 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Sitges 

XXX 
14/Y/106899

PROJECTE SITGES 
CARDIOPROTEGIT I 

SALUDABLE 
7.250,00 7.250,00 G/60401/31100/46250 1403001804 85 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sitges 

XXX 

14/Y/106900

SUPORT EN MATÈRIA 
DE SEGURETAT I 

SALUBRITAT A LES 
PLATGES 

58.945,03 58.945,03 G/60401/31100/46250 1403001804 86 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Sitges 

XXX 
14/Y/107035

Suport als serveis 
municipals de Consum 

8.780,00 8.780,00 G/60402/49300/46250 1403001847 62 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Sitges 

XXX 

14/Y/107891

Funcionament de centres i 
serveis municipals de 
formació de persones 

adultes 

9.121,00 9.121,00 G/60500/32000/46250 1403001871 33 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Sitges 

XXX 
14/Y/107892

Funcionament escoles 
bressol municipals 

9.830,00 9.830,00 G/60500/32000/46250 1403001879 64 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Sora 

XXX 
14/Y/106901

Recollida i acollida 
d'animals de companyia 
abandonats o perduts 

558,97 0,01 G/60401/31100/46250 1403001804 87 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Subirats 

XXX 
14/Y/105634

PROMOCIÓ DEL 
MERCAT D'ORDAL 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 129 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament de 

Subirats 
XXX 

14/Y/105635
SUBIRATS TASTA'L. X 
FIRA DE VINS I CAVES 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 130 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Subirats 

XXX 
14/Y/106210

Campanyes ambientals a 
Subirats 

1.509,00 1.509,00 G/50500/17221/46250 1403001826 165 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Subirats 

XXX 
14/Y/106902

Sanitat ambiental (control 
plagues, legionel·losi,...) 

4.000,00 4.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 88 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Subirats 

XXX 

14/Y/106904

Manteniment de les 
colònies de gats, i 

campanyes de tinença 
responsable 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001804 90 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Súria 

XXX 
14/Y/104436

Tothom pot gaudir de 
l'esport a l'estiu 

3.220,00 3.220,00 G/30400/34100/46251 1403001820 54 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Súria 
XXX 

14/Y/107660
Funcionament de l'escola 

municipal de música 
2.786,00 2.786,00 G/60500/32000/46250 1403001882 47 

Gerència Serv. 
d'Educació 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Tagamanent 

XXX 
14/Y/104693

ACCIONS PER EVITAR 
EL RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL EN L'ESPORT 

1.500,00 1.500,00 G/30400/34100/46251 1403001820 57 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Tagamanent 

XXX 

14/Y/103935

INSTAL·LACIÓ D'UN 
DIPÒSIT D'INÈRCIA PER 

LA CALDERA DE 
BIOMASSA DE L'EDIFICI 

CONSISTORIAL 

2.700,00 2.700,00 G/50500/17210/46250 1403001808 138 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Talamanca 

XXX 
14/Y/106907

Desinsectació i 
desratització dels edificis 

públics de Talamanca 
950,00 950,00 G/60401/31100/46250 1403001804 95 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Taradell 

XXX 
14/Y/105433

TARADELL TERRA DE 
BANDOLERS 

6.000,00 6.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 201 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Taradell 

XXX 

14/Y/105991

ACTUACIONS 
D'INFORMACIÓ I 

DINAMITZACIÓ ALS 
CENTRES D'EDUCACIÓ 
SECUNDARIA (PIDCES) 

4.887,50 4.887,50 G/60300/23110/46250 1403001851 30 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

XXX 
14/Y/104386

Activitats esportives per 
als ciutadans de 

Tavèrnoles 
575,00 450,00 G/30400/34100/46251 1403001820 62 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

XXX 

14/Y/103984

MESURES D¿ESTALVI 
ENERGÈTITC EN 
L¿ENLLUMENAT 
INTEROR DE LES 

OFICINES DE 
L¿AJUNTAMENT DE 

TAVÈRNOLES 

2.666,00 431,00 G/50500/17210/46250 1403001808 44 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

XXX 
14/Y/105805

4 Projectes d'igualtat i 
ciutadania a Tavèrnoles 

6.247,50 6.247,50 G/60300/23110/46250 1403001851 31 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

XXX 

14/Y/106360

Manteniment de colònies 
de gats en l'àmbit urbà i 

atenció als animals 
abandonats a la via 

pública 

1.000,00 496,72 G/60401/31100/46250 1403001804 97 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Tavertet 

XXX 
14/Y/107405

Activitats culturals d'estiu 
a Tavertet 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 246 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de Teià XXX 14/Y/105440 Fira de Sant Ponç 1.900,00 1.900,00 G/30300/43100/46250 1403001795 203 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de Teià 
XXX 

14/Y/105993
CIUTADANIA: Diversitat i 

Joventut 
6.200,00 6.200,00 G/60300/23110/46250 1403001851 32 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de Teià 
XXX 

14/Y/106913
CONTROL DE PLAGUES 

I PREVENCIÓ DE LA 
LEGIONEL¿LOSI 

4.173,88 489,01 G/60401/31100/46250 1403001804 98 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de Teià 
XXX 

14/Y/107037
OFICINA MUNICIPAL 
D'INFORMACIÓ AL 

CONSUMIDOR 
6.480,00 6.480,00 G/60402/49300/46250 1403001847 63 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament de Teià 
XXX 

14/Y/107897 Programa Fènix 2.716,00 2.716,00 G/60500/32000/46250 1403001870 42 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de Teià 
XXX 

14/Y/107898
ESCOLA BRESSOL 

MUNICIPAL ELS 
GALAMONS 

2.828,00 2.828,00 G/60500/32000/46250 1403001879 67 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/107497

Actuacions Pla de 
Sensibilització "Terrassa 

Solidària" 2014 
18.000,00 18.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 40 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/107404

Desenvolupament cultural 
local 

35.000,00 35.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 245 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 
Ajuntament de 

Terrassa 
XXX 

14/Y/107589
Exposició temporal del 

Museu de Terrassa 
11.300,00 11.300,00 G/13102/33300/46250 1403001876 40 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/107072 Festival de Jazz 2014 15.000,00 15.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 77 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/104118

SERVEI LOCAL 
D'OCUPACIÓ 

68.000,00 68.000,00 G/30101/24100/46250 1403001786 39 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 

14/Y/104057

Sistemes de Monitoratge 
de l'oferta d'espais per a 
la localització d'activitat 
econòmica a Terrassa 

12.000,00 12.000,00 G/30102/43900/46250 1403001843 32 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/104203

OFICINA D'ATENCIÓ A 
L'EMPRESA 

45.000,00 45.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 66 
Serv. Teixit 
Productiu 
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pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 

14/Y/104204

SERVEI D'ATENCIÓ ALS 
POLÍGONS 

INDUSTRIALS DE 
TERRASSA 

40.000,00 40.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 67 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/104205

CENTRE LOCAL DE 
SERVEI A LES 

EMPRESES 
60.000,00 60.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 68 

Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/105636 Fira Modernista 5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 131 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 

14/Y/105439

ACTUACIONS PER A LA 
DINAMITZACIÓ DE 

CENTRES COMERCIALS 
URBANS 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 204 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/105434

Gestió Dinamització 
Centre comercial urbà Ca 

N'Anglada 
3.500,00 3.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 205 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/105435

Gestió dinamització 
Centre Comercial urbà Eix 

Terrassa Nord 
4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 206 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/105436

Gestió dinamització d'un 
centre comercial urbà 

Terrassa Centre 
4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 207 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/105437

Gestió dinamització 
Centre Comercial urbà Ca 

n'Aurell 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 208 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/105438

Gestió Centre Comercial 
Urbà St. Pere 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 209 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 

14/Y/104699

Beques per a la 
dinamització esportiva i el 

manteniment de la 
pràctica esportiva per 

prevenir el risc d'exclusió 
social 

11.500,00 11.500,00 G/30400/34100/46251 1403001820 67 
Of. Activ. 

Esportives 
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pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 

14/Y/105992

Programes de Igualtat de 
gènere i drets civils - 

Joventut- Acció 
Comunitària - Participació 

ciutadana 

63.910,66 63.910,66 G/60300/23110/46250 1403001851 35 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/106910

PROGRAMA MUNICIPAL 
DE SANITAT AMBIENTAL

14.608,58 2.400,22 G/60401/31100/46250 1403001805 2 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Terrassa 

XXX 
14/Y/107036

Suport Funcionament 
Serveis de Consum 

20.256,00 20.256,00 G/60402/49300/46250 1403001847 64 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Tiana 

XXX 
14/Y/107229

La Participació dins dels 
actes de cicle festiu a 

Tiana 
2.000,00 2.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 70 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Tiana 

XXX 

14/Y/105542

SISENA MOSTRA 
GASTRONÒMICA I DEL 

VI DE TIANA - TAST 
TIANA 2014 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 133 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Tiana 

XXX 
14/Y/105293

PLA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL 2014 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 210 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Tiana 

XXX 

14/Y/103985

Implantació de mesures 
tecnològiques per millorar 

el servei de recollida 
domèstic porta a porta de 
les fraccions d'orgànica i 

rebuig 

4.705,00 4.705,00 G/50500/17210/46250 1403001808 45 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Tona 

XXX 
14/Y/105637 Tona és Fira 2014 5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 134 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Tordera 

XXX 

14/Y/106919

TALLERS I ACTIVITATS 
DE PREVENCIÓ I 

PROMOCIÓ DE LA 
SALUT 

5.430,00 5.430,00 G/60401/31100/46250 1403001805 12 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Tordera 

XXX 
14/Y/107038

Suport Serveis Municipals 
de Consum 

8.780,00 8.780,00 G/60402/49300/46250 1403001847 65 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Tordera 

XXX 
14/Y/107901

FUNCIONAMENT 
D'ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS 
6.658,00 6.658,00 G/60500/32000/46250 1403001879 70 

Gerència Serv. 
d'Educació 
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Ajuntament de 
Torelló 

XXX 
14/Y/105641

Actuacions per a la 
dinamització del Mercat 

Municipal de Torelló 
1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 138 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Torelló 

XXX 
14/Y/105444

Actuacions per a la 
consolidació del teixit 

comercial urbà 
6.000,00 6.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 212 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Torelló 

XXX 
14/Y/105442

Professionalització de 
l'Agrupació de 

Comerciants de Torelló 
2.500,00 2.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 214 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Torelló 

XXX 
14/Y/104713

Cros escolar de Torelló i 
cloenda jornades 

esportives escolars 
2.600,00 2.600,00 G/30400/34100/46250 1403001817 131 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Torelló 

XXX 

14/Y/104711

Fes el què t'agrada- 
beques per a la pràctica 

d'A.F i esport per a 
famílies de Torelló amb 
dificultats econòmiques 

1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001820 24 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Torelló 

XXX 
14/Y/104712

Cicle de passejades gent 
gran de Torelló 

1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46251 1403001821 46 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Torrelavit 
XXX 

14/Y/107411
Espectacles i concerts 

temporada 2014 
2.000,00 2.000,00 G/13101/33400/46250 1403001884 3 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Torrelavit 

XXX 
14/Y/104718 Jornada multiesportiva 1.000,00 33,25 G/30400/34100/46251 1403001819 78 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Torrelavit 

XXX 
14/Y/104716

Esport per prevenir el risc 
d'exclusió: Activa't i fes 

esport! 
800,00 800,00 G/30400/34100/46251 1403001820 27 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Torrelavit 

XXX 
14/Y/106928

Esterilització de gats de 
les colònies de gats del 

municipi 
1.000,00 687,60 G/60401/31100/46250 1403001805 19 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

XXX 
14/Y/105642

Mercat Setmanal de 
Torrelles de Foix 

2.200,00 2.200,00 G/30300/43100/46250 1403001793 139 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament de 

Torrelles de Foix 
XXX 

14/Y/105643
Fira Artesana 25é 

aniversari 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 140 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

XXX 
14/Y/105998 Pla d'actuacio 2014 7.200,00 7.200,00 G/60300/23110/46250 1403001851 42 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
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Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/107545

Tractament de la 
vegetació a la franja 

perimetral de Cesalpina i 
Can Güell. 

11.178,58 11.178,58 G/50405/17200/46250 1403001846 8 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/107544

Tractament de la 
vegetació en parcel·les 

municipals de Cesalpina i 
Gan Güell 

10.244,58 10.244,58 G/50405/17200/46250 1403001850 22 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/106219

Segon Cicle de formació 
ambiental sobre Energia. 

1.329,00 1.329,00 G/50500/17221/46250 1403001826 174 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/107905

Reforç socioeducatiu 
2014 

2.618,00 2.618,00 G/60500/32000/46250 1403001870 45 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 

XXX 
14/Y/107906

Funcionament escola 
bressol 2014 

3.017,00 3.017,00 G/60500/32000/46250 1403001879 71 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Vacarisses 

XXX 
14/Y/105447

DINAMITZACIÓ DEL 
COMERÇ DE 
VACARISSES 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 216 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Vacarisses 

XXX 
14/Y/103941

Auditoria energètica al 
equipament públic 

poliesportiu de Vacarisses
2.456,00 169,10 G/50500/17210/46250 1403001808 144 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Vacarisses 

XXX 

14/Y/106220

Creació d'una web de 
mercat de segona ma i 
posterior formació en 

reciclatge 

1.689,00 96,10 G/50500/17221/46250 1403001826 175 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Vacarisses 

XXX 
14/Y/106001

Finançament de l'àmbit 
d'igualtat i ciutadania 

12.500,00 12.500,00 G/60300/23110/46250 1403001851 45 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Vacarisses 

XXX 
14/Y/106935

Sanitat ambiental: plagues 
urbanes i control de 

legionel.la 
5.408,70 544,50 G/60401/31100/46250 1403001805 24 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vacarisses 

XXX 
14/Y/106936 Animals de companyia 1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 25 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia 

XXX 
14/Y/105343 Dinamització comerç local 4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 217 Serv. Comerç Urbà 
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Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia 

XXX 
14/Y/106297

Control de plagues i aus 
urbanes 

2.400,00 734,38 G/60401/31100/46250 1403001805 26 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vallcebre 

XXX 
14/Y/105449

VIII MERCAT 
D'ARTESANS DE 

VALLCEBRE 
1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 218 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

XXX 

14/Y/104731

AJUTS PER A 
L'ACTIVITAT 

ESPORTIVA PER 
PREVENIR SITUACIONS 

DE RISC 

2.415,00 2.415,00 G/30400/34100/46251 1403001820 23 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 

14/Y/104172

COOPERATIVES A 
VALLIRANA. ENTRA AL 

CERCLE DE 
L¿AUTOOCUPACIÓ: FES 

COOPERATIVA! 2014 

10.855,50 10.855,50 G/30103/43300/46250 1403001809 35 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
14/Y/105543

Fira del Vi i del Cava de 
Vallirana 2014 

1.300,00 1.300,00 G/30300/43100/46250 1403001793 141 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament de 

Vallirana 
XXX 

14/Y/105544
Fira de Nadal de Vallirana 

2014 
1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 142 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
14/Y/105294

Gestió de la dinamització 
del centre comercial urbà 

Vallirana 2014 
1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 220 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
14/Y/104391

Cursa popular i Cursa del 
Cérvol 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001817 132 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament de 

Vallirana 
XXX 

14/Y/104392
diferents programes 

esportius locals 
2.900,00 2.900,00 G/30400/34100/46251 1403001819 57 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
14/Y/104390

Beques casals estiu per 
infants en risc d'exclusió 

575,00 575,00 G/30400/34100/46251 1403001820 38 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
14/Y/103986

Implantació de mesures 
d'eficiència energètica al 

CEIP La Ginesta 
3.000,00 3.000,00 G/50500/17210/46250 1403001808 46 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
14/Y/106100

Material de divulgació de 
la deixalleria municipal 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 55 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 
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Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 

14/Y/105807

ACCIONS EN L'ÀMBIT 
D'IGUALTAT I 
JOVENTUT 

AJUNTAMENT DE 
VALLIRANA 2014 

12.600,00 12.600,00 G/60300/23110/46250 1403001851 48 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
14/Y/106364

Control Integral d'Aus 
urbanes 

3.450,00 3.450,00 G/60401/31100/46250 1403001805 31 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 

14/Y/106365

PROJECTE D'EDUCACIÓ 
SEXUAL (PUNT 6. 

EDUCACIÓ AFECTIVA I 
SEXUAL) 

2.000,00 2.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 32 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 

14/Y/106366

Atenció als animals 
abandonats a la via 

pública i control de les 
colònies de gats en l'àmbit 

urbà 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 33 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
14/Y/106976

serveis municpials de 
consum 2014 

10.000,00 10.000,00 G/60402/49300/46250 1403001847 66 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
14/Y/107684

CENTRE DE FORMACIÓ 
D'ADULTS DE 
VALLIRANA 

3.000,00 3.000,00 G/60500/32000/46250 1403001871 35 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Vallirana 

XXX 
14/Y/107685

ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS DE 
VALLIRANA 2014 

5.903,00 5.903,00 G/60500/32000/46250 1403001879 73 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Vallromanes 

XXX 
14/Y/107075

XXX Nits Musicals de 
Vallromanes 

2.500,00 2.500,00 G/13103/33410/46250 1403001810 80 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Vallromanes 

XXX 
14/Y/105450

Jornades Gastronòmiques 
2014 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 221 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Vallromanes 

XXX 
14/Y/104732 Campionats d'Estiu 1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001817 120 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Vallromanes 

XXX 
14/Y/106942

A Vallromanes Juguem 
Net 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 36 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Veciana 

XXX 
14/Y/106004

Espai de trobada per a 
dones. 

1.402,50 1.402,50 G/60300/23110/46250 1403001851 50 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Veciana 

XXX 
14/Y/106943 Curs de cuina saludable 2.400,00 2.400,00 G/60401/31100/46250 1403001805 37 Serv. Salut Pública 
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Ajuntament de Vic 
XXX 

14/Y/107499
PLA DE 

SENSIBILITZACIÓ 2014 
20.000,00 20.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 41 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de Vic 

XXX 

14/Y/104121

MILLORA DE 
L'OCUPABILITAT DE 

COL.LECTIUS AMB ALTA 
QUALIFICACIÓ 

PROFESSIONAL 

20.520,00 20.520,00 G/30101/24100/46250 1403001786 42 
Serv. Mercat de 

Treball 

Ajuntament de Vic 

XXX 

14/Y/104058

DISSENY I 
IMPLEMENTACIÓ DELS 

DELS PROJECTES 
ESTRATÈGICS DE 

CREACCIÓ 

25.000,00 25.000,00 G/30102/43900/46250 1403001843 33 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Ajuntament de Vic 
XXX 

14/Y/104208
CENTRES LOCALS DE 

SERVEIS A LES 
EMPRESES 

140.000,00 140.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 71 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de Vic 

XXX 

14/Y/106005

ACCIÓ COMUNITÀRIA : 
PARTICIPACIÓ, 

IGUALTAT I JOVENTUT 
A VIC 

29.088,76 29.088,76 G/60300/23110/46250 1403001851 52 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Vilada 

XXX 

14/Y/105452

Materialització de 
campanyes de promoció i 

difusió i activitats 
paralel·les a la Fira que en 

reforcin la singularitat 

3.600,00 3.600,00 G/30300/43100/46250 1403001795 223 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Vilada 

XXX 
14/Y/106006

Projecte de coeducació 
per als infants i famílies 

400,00 400,00 G/60300/23110/46250 1403001851 53 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Vilada 

XXX 

14/Y/106948

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES URBANES 

(desinsectació i 
desratitzacio) 

2.000,00 2.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 42 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vilada 

XXX 
14/Y/106950

ATENCIÓ ALS ANIMALS 
ABANDONATS A LA VIA 

PÚBLICA 
700,00 700,00 G/60401/31100/46250 1403001805 44 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 
14/Y/107231 Ateneu de les arts 17.500,00 17.500,00 G/13101/33400/46250 1403001830 72 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 
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Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 

14/Y/107622

Adaptació del projecte 
museogràfic de Ca n'Amat 

- Museu de Viladecans 
(planta baixa) i activitats 
de funcionament i difusió 
del Museu de Viladecans 

(MUVA) 

13.000,00 13.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 43 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 
14/Y/104174

Suport als Serveis de 
Foment de l'Activitat 

Empresarial 
67.200,00 67.200,00 G/30103/43300/46250 1403001809 37 

Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 
14/Y/105545

Accions de foment de 
mercats municipals 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 144 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 

14/Y/105546

Pla de Millora de la Fira 
de Sant Isidre:activitats de 

consolidació i valors 
diferencials,accions de 

comunicació,senyalítica i 
increment de 

l'aparcament,pla 
d'autoprotecció,neteja i 

recollida de residus 

5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 145 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 
14/Y/105295 Aixequem les persianes 2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 225 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 
14/Y/104393

Esport per prevenir el risc 
d'exclusió 

8.740,00 8.740,00 G/30400/34100/46251 1403001820 17 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 

14/Y/106367

VIGILÀNCIA I CONTROL 
SANITARI 

D'ESTABLIMENTS 
ALIMENTARIS DE 

COMERÇ MINORISTA I 
RESTAURACIÓ 

15.000,00 15.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 45 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 
14/Y/107686

Servei Local de Transició 
Escola-Treball 

20.132,00 20.132,00 G/60500/32000/46250 1403001869 22 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 
14/Y/107687

Suport a la gestió del 
servei d'escola bressol 

municipal 
19.935,00 19.935,00 G/60500/32000/46250 1403001879 74 

Gerència Serv. 
d'Educació 
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Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 
14/Y/107421 Agenda Cultural Municipal 2.000,00 2.000,00 G/13101/33400/46250 1403001884 13 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 
14/Y/104742 19 Diada del joc i l'esport 1.300,00 1.300,00 G/30400/34100/46250 1403001815 43 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 
14/Y/104743

Programa d'activitats 
fisico-esportives col·lectiu 

Gent Gran 
1.937,00 1.937,00 G/30400/34100/46251 1403001819 32 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 

14/Y/107549

manteniment de la franja 
de protecció contra 

incendis a les 
urbanitzacions de Can 

Turu, La Planassa, Can 
Corbera, El Molinot i St. 

Miquel de Guanteres, amb 
aclarida d'arbrat en algun 

sector 

5.188,20 5.188,20 G/50405/17200/46250 1403001846 10 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 

14/Y/107548

execució material i la 
direcció d¿obra dels 

treballs forestals de neteja 
de solars urbans de 
titularitat municipal 

inclosos dins del Pla de 
Prevenció d¿Incendis 

(PPU) 

7.054,36 7.054,36 G/50405/17200/46250 1403001850 25 
Of. Tèc. Prevenció 

Mpal. Incendis 
Forestals 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 
14/Y/106044

Adquisició d'un sonòmetre 
pels serveis tècnics 

municipals i policia local 
2.653,00 2.653,00 G/50500/17220/46250 1403001800 35 

Of. Tèc. Avaluació 
i Gestió Ambiental 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 

14/Y/106224

CAMPANYA DE 
PREVENCIÓ DELS 

ABOCAMENTS 
INCONTROLATS AL 

CARRER, FOMENT DE 
LA RECOLLIDA 

SELECTIVA I REDUCCIÓ 
DELS IMPROPIS 2014 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 179 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 
14/Y/106007

Actuacions dels àmbits de 
participació, igualtat i 

joventut 
9.000,00 9.000,00 G/60300/23110/46250 1403001851 55 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 
14/Y/106951

Programa de Control i 
Prevenció Sanitat 

Ambiental 
10.782,53 10.782,53 G/60401/31100/46250 1403001805 49 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 

14/Y/106952

atenció als animals 
abandonats a la via 

pública, manteniment de 
colònies controlades de 

gats de carrer i realització 
de campanyes de 

sensibilització 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 50 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 
14/Y/107911

Funcionament d'escoles 
Bressol municipals 

3.399,00 3.399,00 G/60500/32000/46250 1403001879 75 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

XXX 
14/Y/107912

Funcionament Escola de 
Música Municipal Pau 

Casals 
2.918,00 2.918,00 G/60500/32000/46250 1403001882 53 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 

XXX 
14/Y/107501

Programa 2014 d'Accions 
de Sensibilització 

9.000,00 9.000,00 G/10400/92400/46250 1403001837 42 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 

XXX 
14/Y/107592

ACTIVITATS VINSEUM 
2014 

6.800,00 6.800,00 G/13102/33300/46250 1403001876 44 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 

XXX 

14/Y/104059

III PLA ESTRATÈGIC 
PENEDÈS: 

PLANIFICACIÓ 
TERRITORIAL DE 

L'ÀMBIT PENEDÈS 

19.968,00 19.968,00 G/30102/43900/46250 1403001843 34 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 

XXX 

14/Y/104210

II FASE RST: 
IMPLEMENTACIÓ PLANS 

DE MILLORA I 
COMPROMISOS ÈTICS 
A LES EMPRESES DE 

L'AMBIT PENEDÈS 

24.000,00 24.000,00 G/30103/43300/46250 1403001809 73 
Serv. Teixit 
Productiu 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 

XXX 
14/Y/105647

Fidelització i dinamització 
als Mercats Municipals 

2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 146 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 

XXX 

14/Y/105816

PROGRAMA DE 
JOVENTUT, IGUALTAT, 

CIUTADANIA I 
CONVIVÈNCIA, I 
PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

27.739,79 27.739,79 G/60300/23110/46250 1403001851 57 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 

XXX 

14/Y/107915

PROGRAMA DE 
QUALIFICACIÓ 

PROFESSIONAL INICIAL 
"LA FORQUILLA" 

12.776,00 12.776,00 G/60500/32000/46250 1403001869 23 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Vilalba Sasserra 

XXX 
14/Y/105778

Polítiques igualtat home-
dona 

500,00 500,00 G/60300/23110/46250 1403001851 58 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Vilanova del Vallès 

XXX 
14/Y/106395

Sanitat ambiental a 
Vilanova del Vallès 

8.347,76 1.685,14 G/60401/31100/46250 1403001805 56 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 

14/Y/107200

PROJECTE DE 
PROXIMITAT I 
PARTICIPACIÓ 

D¿AGENTS CULTURALS 
LOCALS 

10.000,00 10.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 41 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 
14/Y/104089 Borsa de treball 9.735,47 9.735,47 G/30101/24100/46250 1403001786 45 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 
14/Y/104090 Club de la feina 21.903,84 21.903,84 G/30101/24100/46250 1403001786 46 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 
14/Y/104091 Apropem-nos 15.009,87 15.009,87 G/30101/24100/46250 1403001786 47 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 

14/Y/104047

ELABORACIÓ DEL PLA 
ESTRATÈGIC 
D'ACTIVITAT 

ECONÒMICA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

12.000,00 12.000,00 G/30102/43900/46250 1403001843 13 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 
14/Y/105551

III Fira Ambiental de 
Vilanova i la Geltrú 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 155 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 

14/Y/103991

Equips de mesura - 
comptadors intel·ligents 

projecte Summen Energia 
i altres accions 

1.237,00 1.237,00 G/50500/17210/46250 1403001808 51 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 
14/Y/106385

Programa de Seguretat 
Alimentaria 

52.470,00 52.470,00 G/60401/31100/46250 1403001805 58 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 
14/Y/106386

Control integral d'aus 
urbanes 

4.695,62 4.695,62 G/60401/31100/46250 1403001805 59 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 
14/Y/106387

PROGRAMA DE 
PROMOCIÓ DE LA 

SALUT 
21.135,76 21.135,76 G/60401/31100/46250 1403001805 60 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 

14/Y/107695

SERVEIS A LA PETITA 
INFÀNCIA 0-3 ANYS. 
LLARS D'INFANTS 

MUNICIPALS 

19.856,00 19.856,00 G/60500/32000/46250 1403001879 78 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

XXX 
14/Y/107696

Funcionament escoles 
municipals d'art i música 

(EMAiD i ECMMMM) 
18.976,00 18.976,00 G/60500/32000/46250 1403001882 54 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

XXX 
14/Y/107278

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL 2014 

1.500,00 1.500,00 G/13101/33400/46250 1403001830 119 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

XXX 
14/Y/107602

Suport a les exposicions 
temporals i ales activitats 

de difusió patrimonial 
3.000,00 3.000,00 G/13102/33300/46250 1403001876 46 

Of. Patrimoni 
Cultural 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

XXX 
14/Y/107096

Revela-T Festival de 
Fotografia Química, 
Analògica, Argèntica 

6.000,00 6.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 84 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

XXX 
14/Y/105872

atenció diversitat i 
convivència 

10.150,00 10.150,00 G/60300/23110/46250 1403001851 63 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/107098

4084 festival de titelles 
Firobi 

2.200,00 2.200,00 G/13103/33410/46250 1403001810 85 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/107939

4110 Interacció entre 
l'aplicació GIA i el altres 

aplicacions informàtiques 
16.000,00 16.000,00 G/20300/49100/46250 1403001880 19 

Direcció Serv. 
Tecnologies i Sist. 

Corpor. 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/105675

4003 Programa de 
dinamització del Mercat 

Municipal 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 156 

Of. Mercats i Fires 
Locals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/105676

4002 Lloguer cabina 
sanitària per al mercat de 

venda no sedentària 
1.250,00 1.250,00 G/30300/43100/46250 1403001793 157 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/105677

4001c Fira del regal de 
Nadal 

1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 158 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/105678 4001a Fira comercial 1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 159 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 

14/Y/105503

4093 Conveni amb 
Vilassar comerç per a la 
gestió de la dinamització 

comercial 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 232 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/106148

4005 sensibilització i 
educació ambiental 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46250 1403001826 103 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/105876

4087 PDC, Pidces, Pla 
Igualtat i mobilitat 

internacional 
21.747,13 21.747,13 G/60300/23110/46250 1403001851 64 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 

14/Y/106567

4188 Control de 
legionel·losi i control de 
l'expansió del mosquiy 

tigre i aus urbanes 

10.260,79 10.260,79 G/60401/31100/46250 1403001805 65 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/106568

4178 Promoció d'estils de 
vida saludable 

10.000,00 10.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 66 Serv. Salut Pública 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/107000

4195 Manteniment de 
l'OMIC de Vilassar de Mar

7.572,00 7.572,00 G/60402/49300/46250 1403001847 71 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/107808

4090 Manteniment de 
l'escola d'adults municipal 

de Vilassar de Mar 
6.427,00 6.427,00 G/60500/32000/46250 1403001871 38 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

XXX 
14/Y/107809

4091 Manteniment Escola 
Bressol 

7.847,00 7.847,00 G/60500/32000/46250 1403001879 80 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament de 

Vilobí del Penedès 
XXX 

14/Y/107077 Festival dels Pèlags 1.000,00 1.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 86 Of. Difusió Artística 

Ajuntament de 
Viver i Serrateix 

XXX 
14/Y/107425

REDACCIÓ I IMPRESSIÓ 
DE LA REVISTA 

MONTBORDÓ 2014 
1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001884 17 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament del 
Bruc 

XXX 
14/Y/106619

Control de plagues 
urbanes i prevenció de la 

legionel.losi 
3.826,06 3.826,06 G/60401/31100/46250 1403001805 69 Serv. Salut Pública 

Ajuntament del 
Bruc 

XXX 
14/Y/106620

Campanya informativa de 
tinença d'animals de 

companyia 
250,00 250,00 G/60401/31100/46250 1403001805 70 Serv. Salut Pública 

Ajuntament del 
Masnou 

XXX 
14/Y/104082

Suport a les actuacions 
adreçades al foment de 

l'ocupació 
29.738,96 29.738,96 G/30101/24100/46250 1403001786 48 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament del 
Masnou 

XXX 
14/Y/105535

Foment i dinamització del 
Mercat Municipal del 

Masnou 
2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 160 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament del 
Masnou 

XXX 
14/Y/105536

Fira Comercial i 
Gastronòmica 

3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 161 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament del 

Masnou 
XXX 

14/Y/105537 Fira de Santa Llúcia 2.000,00 2.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 162 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
Ajuntament del 

Masnou 
XXX 

14/Y/105283
Conveni amb la Federació 

del Comerç 
4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001795 235 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament del 
Masnou 

XXX 

14/Y/106092

Actuacions de 
sensibilització i divulgació 
per fomentar la recollida 

de la FORM 

1.650,00 1.650,00 G/50500/17221/46250 1403001826 47 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament del 
Masnou 

XXX 
14/Y/106342

Programa de seguretat 
alimentària municipal 

4.457,45 4.457,45 G/60401/31100/46250 1403001805 72 Serv. Salut Pública 

Ajuntament del 
Masnou 

XXX 

14/Y/106343

Prevenció de la 
legionel¿losi / Control 

integrat de plagues 
urbanes / Prevenció de 
l'expansió del mosquit 

tigre/Control integral d'aus 
urbanes 

9.000,00 9.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 73 Serv. Salut Pública 

Ajuntament del 
Masnou 

XXX 
14/Y/106344

Activitats de promoció de 
la salut al municipi. 

15.500,00 15.500,00 G/60401/31100/46250 1403001805 74 Serv. Salut Pública 

Ajuntament del 
Masnou 

XXX 
14/Y/106345

Servei de salvament i 
socorrisme a les platges 

26.801,05 26.801,05 G/60401/31100/46250 1403001805 75 Serv. Salut Pública 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament del 
Masnou 

XXX 
14/Y/106346

Activitats relacionades 
amb el control dels 

animals de companyia 
3.397,00 3.397,00 G/60401/31100/46250 1403001805 76 Serv. Salut Pública 

Ajuntament del 
Masnou 

XXX 
14/Y/106975

Suport al funcionament 
del servei municipal de 

consum 
12.404,00 12.404,00 G/60402/49300/46250 1403001847 72 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament del Pla 
del Penedès 

XXX 
14/Y/107252 FESTA D'ESTIU 1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 93 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 

Ajuntament del Pla 
del Penedès 

XXX 
14/Y/105474 FIRES MUNICIPI 2014 1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 237 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament del Pla 
del Penedès 

XXX 
14/Y/104825

ACTIVITATS 
ESPORTIVES 2014 

1.098,00 420,40 G/30400/34100/46250 1403001815 56 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament del Pla 

del Penedès 
XXX 

14/Y/104826
Dinamització programes 

esportius locals 
2.279,00 479,00 G/30400/34100/46251 1403001819 108 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 

14/Y/107505

Activitats de 
Sensibilització i Educació 
per al desenvolupament, 

Drets Humans i Pau 

17.200,00 17.200,00 G/10400/92400/46250 1403001837 44 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 

14/Y/104214

PROJECTE INTEGRAL 
DE SUPORT A 

EMPRENEDORS I 
EMPRESES DEL DELTA 

NORD 

70.848,00 70.848,00 G/30103/43300/46250 1403001809 77 
Serv. Teixit 
Productiu 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 
14/Y/105656

Promoció del Mercat 
Municipal del Prat de 

Llobregat 
1.000,00 1.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 163 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 
14/Y/105657

Foment de la 41a Fira 
Avícola Raça Prat del Prat 

de Llobregat 
5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 164 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 
14/Y/105477

Dinamització del Centre 
Comercial Obert delimitat 

del Prat de Llobregat 
5.000,00 5.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 238 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 

14/Y/105476

Col.laboració en la 
contractació per part de 
l'Associació Prat Gran 

Comerç d'una 
dinamitzadora 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001795 239 Serv. Comerç Urbà 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 

14/Y/105849

12 Mostra Entitas del 
Prat;Pla Politiques 
Dones;Programa 

dinamització 
d'estudiants;Projectes 

Assessories joves 

33.985,75 33.985,75 G/60300/23110/46250 1403001798 148 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 

14/Y/106479

Campanyes de vigilància 
d'establiments i comerços 

alimentaris. Menjadors 
col·lectius 

28.925,00 28.925,00 G/60401/31100/46250 1403001805 83 Serv. Salut Pública 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 
14/Y/106480

Legionel·la, mosquits i aus 
urbanes 

10.796,81 10.796,81 G/60401/31100/46250 1403001805 84 Serv. Salut Pública 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 
14/Y/106481

Alimentació, OH, 
tabaquisme, sexualitat, 

SM, salut escolar. 
19.270,84 19.270,84 G/60401/31100/46250 1403001805 85 Serv. Salut Pública 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 
14/Y/106482

Vigilància, salvament i 
socorrisme a la platja 

28.750,66 28.750,66 G/60401/31100/46250 1403001805 86 Serv. Salut Pública 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 
14/Y/106992

Servei municipal de 
consum. Manteniment de 

l'OMIC. 
15.726,00 15.726,00 G/60402/49300/46250 1403001847 73 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 
14/Y/107769

Transició escola-treball i 
formaació professional 

(FP) 
15.000,00 15.000,00 G/60500/32000/46250 1403001869 24 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

XXX 
14/Y/107770

Funcionament d'escoles 
bressol municipals 

20.094,00 20.094,00 G/60500/32000/46250 1403001879 81 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament dels 

Hostalets de 
Pierola 

XXX 
14/Y/107250

Cicle festius dels 
Hostalets de Pierola 

2.550,00 2.550,00 G/13101/33400/46250 1403001830 91 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 

XXX 

14/Y/104061

Pla de màrqueting 
territorial, Fase III web 

HostaletsPaleontologia.ca
t 

5.760,00 5.760,00 G/30102/43900/46250 1403001843 21 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 

XXX 
14/Y/104821

Final comarcal de Cros 
escolar i cursa Popular 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 59 
Of. Activ. 

Esportives 
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pressupostària 
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Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 

XXX 
14/Y/104822 Salut i Moviment 1.766,00 1.766,00 G/30400/34100/46251 1403001819 88 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 

XXX 
14/Y/104819

Beques per participar en 
campus estivals i/o 

extraescolars esportives 
345,00 345,00 G/30400/34100/46251 1403001820 127 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 

XXX 
14/Y/104820

Cicle de passejades dels 
Hostalets de Pierola 

500,00 500,00 G/30400/34100/46251 1403001821 6 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 

XXX 

14/Y/106125

CAMPANYA 
COMUNICACIÓ 

IMPLANTACIÓ NOU 
MODEL DE RECOLLIDA 

DE RESIDUS 
MUNICIPALS 

1.329,00 1.329,00 G/50500/17221/46250 1403001826 80 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 

XXX 

14/Y/105844

Redacció Reglament de 
Participació Ciutadana i 

redacció Reglament 
Pressupostos 

participatius. Tallers per a 
la cohesió social 

6.221,00 6.221,00 G/60300/23110/46250 1403001798 84 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 

XXX 

14/Y/106465

CONTROL INTEGRAL DE 
PLAGUES URBANES I 

CONTROL 
LEGIONEL.LOSI 

3.375,00 3.375,00 G/60401/31100/46250 1403001805 87 Serv. Salut Pública 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 

XXX 

14/Y/106466

TALLERS I XERRADES 
PER PROMOCIONAR 

ESTILS DE VIDA 
SALUDABLES 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 88 Serv. Salut Pública 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 

XXX 

14/Y/106467

CONTROL I GESTIÓ 
INTEGRAL DELS 

ANIMALS DOMÈSTICS 
ABANDONATS A LA VIA 

PÚBLICA 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 89 Serv. Salut Pública 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXX 
14/Y/107235

Commemoració del 
Tricentenari i la Batalla 

dels Prats de Rei 
1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 76 

Of. Estudis i Rec. 
Culturals 
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pressupostària 
Núm. 
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Posició Centre gestor 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXX 
14/Y/104448

NOVENA CURSA 
POPULAR 

1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 60 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXX 
14/Y/104449

ESPORT PER A 
PERSONES ADULTES I 

GENT GRAN 
2.000,00 2.000,00 G/30400/34100/46251 1403001819 127 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXX 
14/Y/104026

Gestió sostenible de 
l'enllumenat públic 

municipal 
2.000,00 2.000,00 G/50500/17210/46250 1403001808 60 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXX 
14/Y/105826

Activitats i formació per a 
dones grans 

2.500,00 2.500,00 G/60300/23110/46250 1403001798 150 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXX 
14/Y/106419

Control de plagues a 
l'escola pública 

550,55 550,55 G/60401/31100/46250 1403001805 90 Serv. Salut Pública 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXX 
14/Y/106420

Promoció de la salut i el 
benestar de les persones 

grans 
100,00 100,00 G/60401/31100/46250 1403001805 91 Serv. Salut Pública 

Ajuntament dels 
Prats de Rei 

XXX 
14/Y/106421

ANIMALS DE 
COMPANYIA 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 92 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

XXX 

14/Y/105608

FIRA DE PRODUCTORS 
ARTESANS 

D'ESPARREGUERA I EL 
MONTSERRATÍ 

1.500,00 1.500,00 G/30300/43100/46250 1403001793 165 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

XXX 
14/Y/107021

SERVEI MUNICIPAL DE 
CONSUM 

7.572,00 7.572,00 G/60402/49300/46250 1403001847 74 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/107521

PROGRAMACIÓ DE 
SENSIBILITZACIÓ 

"PRIMAVERA 
SOLIDÀRIA" I 
ACTIVITATS 

D'EDUCACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT A 

LES ESCOLES 

15.750,00 15.750,00 G/10400/92400/46250 1403001837 45 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/107123

XVIII FESTIVAL DE 
MÚSICA CLÀSSICA I 

TRADICIONAL 
D'ESPLUGUES 

1.100,00 1.100,00 G/13103/33410/46250 1403001810 89 Of. Difusió Artística 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 179

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
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Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 

XXX 

14/Y/105772

PROJECTES I SERVES 
DINS L'AMBIT 
D'IGUALTAT, 

PARTICIPACIO I 
CONVIVÈNCIA 
CIUTADANES, 
JOVENTUT I 
DIVERSITAT 

32.237,17 32.237,17 G/60300/23110/46250 1403001798 68 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 

14/Y/107473

Internacionalització 
d'Igualada: ZOOM, 
Festival Europeu de 

Cinema per a Televisió 

5.000,00 5.000,00 G/10400/92060/46250 1403001837 7 
Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/107490

OCTUBRE SOLIDARI 
2014 I ALTRES ACCIONS 

DE SENSIBILITZACIÓ 
10.565,00 10.565,00 G/10400/92400/46250 1403001837 46 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 

14/Y/107586

60 ANYS DEL MUSEU 
DE LA PELL// 

DESPESES DE 
FUNCIONAMENT DEL 
MUSEU DE LA PELL 

10.100,00 10.100,00 G/13102/33300/46250 1403001876 51 
Of. Patrimoni 

Cultural 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 

14/Y/107060

LA MOSTRA 
D'IGUALADA. FIRA DE 

TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL 

25.000,00 25.000,00 G/13103/33410/46250 1403001810 90 Of. Difusió Artística 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/104107

Foment de l'ocupabilitat i 
de competències per a la 

inserció laboral 
36.432,00 36.432,00 G/30101/24100/46250 1403001786 50 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/104108 Projecte Ulisses 28.905,60 28.905,60 G/30101/24100/46250 1403001786 51 

Serv. Mercat de 
Treball 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 

14/Y/105612

CREACIÓ DE PUNTS DE 
LLUM I AIGUA PER LES 

PARADES 
D'ALIMENTACIÓ DEL 

MERCAT DE LA 
MASUCA 

4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 166 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/105614 Dinamització FirAnoia 3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46250 1403001793 168 

Of. Mercats i Fires 
Locals 
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Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/105395

Dinamització comercial i 
Shopping Night 

6.000,00 6.000,00 G/30300/43100/46250 1403001832 1 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/105393

Gestió dinamització CCU 
Igualada 

4.500,00 4.500,00 G/30300/43100/46250 1403001832 3 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/105957

Projectes d'acció 
comunitària, diversitat i 

joventut d'Igualada 
27.376,34 27.376,34 G/60300/23110/46250 1403001798 86 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/106811

Igualada promociona la 
salut 

15.166,00 15.166,00 G/60401/31100/46250 1403001805 98 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/107026 Punt-Consum 6.968,00 6.968,00 G/60402/49300/46250 1403001847 76 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/107858

Programes de millora de 
l'èxit escolar 

10.815,00 10.815,00 G/60500/32000/46250 1403001870 50 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament 
d'Igualada 

XXX 
14/Y/107859

Funcionament Escoles 
Bressol Municipals 

12.181,00 12.181,00 G/60500/32000/46250 1403001879 83 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Ajuntament 

d'Òdena 
XXX 

14/Y/104241 Onlywoman 1.098,00 1.098,00 G/30400/34100/46250 1403001815 88 
Of. Activ. 

Esportives 
Ajuntament 

d'Òdena 
XXX 

14/Y/104242
Programa esportiu de la 

gent gran 
2.565,00 2.565,00 G/30400/34100/46251 1403001818 46 

Of. Activ. 
Esportives 

Ajuntament 
d'Òdena 

XXX 
14/Y/104240

Beques Escola esportiva 
d'Òdena 

1.750,00 1.750,00 G/30400/34100/46251 1403001820 166 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament 
d'Òdena 

XXX 
14/Y/105798

Programació d'Igualtat i 
ciutadania d'Òdena 2014 

7.226,99 7.226,99 G/60300/23110/46250 1403001798 124 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament 
d'Òdena 

XXX 
14/Y/106339

Control integral de 
plagues urbanes a Òdena 

5.913,00 426,19 G/60401/31100/46250 1403001805 99 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Òdena 

XXX 
14/Y/106340 Entorn sense fum 1.452,00 1.452,00 G/60401/31100/46250 1403001805 100 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

XXX 
14/Y/103978

Reducció de la potència 
instal·lada a l'enllumenat 

públic d'Olèrdola 
2.309,00 2.309,00 G/50500/17210/46250 1403001808 42 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament d'Olesa 
de Bonesvalls 

XXX 

14/Y/106439

CONTROL DE PLAGUES 
URBANES: 

DESRATITZACIÓ I 
DESINSECTACIÓ 

1.117,50 160,66 G/60401/31100/46250 1403001805 104 Serv. Salut Pública 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 
14/Y/107514 Olesa solidària 7.493,49 7.493,49 G/10400/92400/46250 1403001837 47 

Of. Cooperació al 
Desenvolupament 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 181

Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 

14/Y/107167

Projecte de Foment i 
Recuperació de les 
Tradicions Culturals 

Olesanes 

6.590,00 6.590,00 G/13101/33400/46250 1403001830 8 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 
14/Y/107120 9ª Mostra Butaka Olesa 2.100,00 2.100,00 G/13103/33410/46250 1403001810 91 Of. Difusió Artística 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 
14/Y/105559

Fira de l'Oli i el Comerç (V 
edició) 

1.250,00 341,61 G/30300/43100/46250 1403001793 170 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 

14/Y/104304

Jornada de portes obertes 
a la piscina d'estiu i 
OLESA, POSA'T EN 

FORMA 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46250 1403001815 118 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 

14/Y/104305

Escola Esportiva per 
adults, jubilats i gent gran-

Escola Esportiva per 
nens/es-Natació 

discapacitats- i -Olesa 
posa't en forma- 

3.533,00 3.533,00 G/30400/34100/46251 1403001818 38 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 
14/Y/104303

Activitats aquàtiques per 
nens/es amb dificultats 
econòmiques i socials 

2.443,00 2.443,00 G/30400/34100/46251 1403001820 169 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 

14/Y/105751

Projectes de diversitat i 
convivència, igualtat , 
joventut i participació 

ciutadana 

24.205,72 24.205,72 G/60300/23110/46250 1403001798 126 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 
14/Y/106230 Seguretat alimentària 3.957,00 3.957,00 G/60401/31100/46250 1403001805 105 Serv. Salut Pública 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 

14/Y/106231

PLANS 
D'AUTOCONTROL PER 

A LA PREVENCIÓ I 
CONTROL DE 

LEGIONEL·LOSI I 
CONTROL DE PLAGUES

9.912,97 9.912,97 G/60401/31100/46250 1403001805 106 Serv. Salut Pública 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 

14/Y/106232

ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DE LA 

SALUT A OLESA DE 
MONTSERRAT 

4.600,00 4.600,00 G/60401/31100/46250 1403001805 107 Serv. Salut Pública 
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Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 
14/Y/106960

OFICINA MUNICIPAL 
D'INFORMACIÓ AL 

CONSUMIDOR 
6.968,00 6.968,00 G/60402/49300/46250 1403001847 77 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 

14/Y/107632

Suport al finançament 
ordinari dels Serveis de 
Llars d'Infants Públics 
Taitom i La Baldufa 

d'Olesa de Montserrat 

8.149,00 8.149,00 G/60500/32000/46250 1403001879 84 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

XXX 

14/Y/107633

Suport al finançament del 
funcionament ordinari de 

l'Escola Municipal de 
Música d'Olesa de 

Montserrat 

8.254,00 8.254,00 G/60500/32000/46250 1403001882 58 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Ajuntament 
d'Olivella 

XXX 

14/Y/105834

Punt de Feina Jove, Pla 
per la Igualtat, Foment a 

l'emprenedor i ocupació a 
les dones i Pla socio 

cultural 

8.304,02 8.304,02 G/60300/23110/46250 1403001798 127 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament d'Olost XXX 14/Y/105468 Fira d'Enn Rocaguinarda 4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46250 1403001832 8 Serv. Comerç Urbà 

Ajuntament d'Olost 
XXX 

14/Y/105835
Igualtat i ciutadania: 

Emprenedoria i ocupació 
de les dones 

2.040,00 2.040,00 G/60300/23110/46250 1403001798 128 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Ajuntament d'Olost 
XXX 

14/Y/106442
Control de plagues 

urbanes i aus urbanes 
3.796,52 3.796,52 G/60401/31100/46250 1403001805 110 Serv. Salut Pública 

Ajuntament d'Olvan 
XXX 

14/Y/107240 Olvaneja 2014 1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46250 1403001830 81 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Ajuntament d'Orís 
XXX 

14/Y/106265
control integral de plagues 

urbanes- desratització 
1.160,83 3,75 G/60401/31100/46250 1403001805 115 Serv. Salut Pública 

Ajuntament d'Orpí 
XXX 

14/Y/104799 caminada popular 900,00 900,00 G/30400/34100/46250 1403001817 4 
Of. Activ. 

Esportives 

Ajuntament d'Orpí 

XXX 

14/Y/106122

Pla de treball per 
l'optimització del servei de 
recollida de les deixalles a 

Orpí 2013 - 2015 

1.006,00 0,49 G/50500/17221/46250 1403001826 77 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Ajuntament d'Orpí 
XXX 

14/Y/106444
Atenció al animals 

abandonats a la via 
pública 

500,00 102,50 G/60401/31100/46250 1403001805 120 Serv. Salut Pública 
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Ajuntament 
d'Ullastrell 

XXX 
14/Y/103940

SOLUCIÓ D'EFICIÈNCIA 
I ESTALVI ENERGÈTIC 

3.190,00 3.190,00 G/50500/17210/46250 1403001808 143 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

XXX 
14/Y/106000

SUPORT A 
ACTUACIONS PER A 

JOVENTUT 
5.550,00 5.550,00 G/60300/23110/46250 1403001851 44 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Ajuntament 
d'Ullastrell 

XXX 
14/Y/106934

ANIMALS ABANDONATS 
A LA VIA PÚBLICA 

1.000,00 1.000,00 G/60401/31100/46250 1403001805 124 Serv. Salut Pública 

Ajuntament 
 de Calella 

XXX 
14/Y/107475

CATÀLEG DE  
PROMOCIÓ 

INTERNACIONAL 
4.100,00 4.100,00 G/10400/92060/46250 1403001837 1 

Direcció de 
Relacions 

Internacionals 

Comunitat de 
Municipis del 
Voltreganès 

XXX 

14/Y/106047

Difusió dels principis de la 
nova cultura de l'aigua i 
l'ecologia dels sistemes 

aquàtics 

1.000,00 1.000,00 G/50500/17221/46650 1403001826 2 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Comunitat de 
Municipis del 
Voltreganès 

XXX 
14/Y/105746 igualtat activa 2.890,00 2.890,00 G/60300/23110/46650 1403001798 103 

Gerència Serv. 
Igualtat i 

Ciutadania 
Comunitat de 
Municipis del 
Voltreganès 

XXX 
14/Y/107671

Funcionament de l'escola 
bressol municipal Can 

Riva 
3.252,00 3.252,00 G/60500/32000/46650 1403001879 85 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Comunitat de 
Municipis del 
Voltreganès 

XXX 
14/Y/107672

Funcionament de l'escola 
municipal de música de 
Sant Hipòlit de Voltregà 

3.322,00 3.322,00 G/60500/32000/46650 1403001882 59 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès 

XXX 

14/Y/104088

Reforç als Serveis 
d'Ocupació de l'Alt 
Penedès. Actuació 

integral a les persones i a 
les empreses 

21.240,00 21.240,00 G/30101/24100/46550 1403001786 52 
Serv. Mercat de 

Treball 

Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès 

XXX 
14/Y/104175 EL PENEDÈS TASTA'L 20.000,00 20.000,00 G/30103/43300/46550 1403001809 38 

Serv. Teixit 
Productiu 

Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès 

XXX 

14/Y/104266

PATIS OBERTS: l'ús 
esportiu i social d'espais 

escolars i altres 
equipaments municipals 

1.083,00 1.083,00 G/30400/34100/46551 1403001819 134 
Of. Activ. 

Esportives 

Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès 

XXX 
14/Y/103988

Implantació de l'Oficina 
Comarcal de l'Energia - 

Gestor Energètic 
6.118,00 148,98 G/50500/17210/46550 1403001808 48 

Of. Tèc. Canvi 
Climàtic i Sostenib. 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès 

XXX 

14/Y/105810

ACTUACIONS EN 
MATÈRIA D'IGUALTAT, 

CONVIVÈNCIA i 
JOVENTUT 

17.425,59 17.425,59 G/60300/23110/46550 1403001851 56 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès 

XXX 
14/Y/107690

ASSESSORIA 
ACADÈMICA I LABORAL 

COMARCAL 
5.522,00 5.522,00 G/60500/32000/46550 1403001870 54 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès 

XXX 
14/Y/107691

Escola de Música de l'Alt 
Penedès 

5.504,00 5.504,00 G/60500/32000/46550 1403001882 60 
Gerència Serv. 

d'Educació 
Consell Comarcal 

de l'Anoia 
XXX 

14/Y/104074 Laborateca Comarcal 24.499,20 24.499,20 G/30101/24100/46550 1403001786 53 
Serv. Mercat de 

Treball 
Consell Comarcal 

de l'Anoia 
XXX 

14/Y/104149
Serveis per emprenedors i 

empreses de l'Anoia 
144.107,71 144.107,71 G/30103/43300/46550 1403001809 12 

Serv. Teixit 
Productiu 

Consell Comarcal 
de l'Anoia 

XXX 
14/Y/105780

Actuacions de l'àrea 
d'atenció a les persones 

18.867,61 18.867,61 G/60300/23110/46550 1403001798 85 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Consell Comarcal 
del Bages 

XXX 
14/Y/105781

Foment de polítiques 
d'igualtat i joventut 

25.880,49 25.880,49 G/60300/23110/46550 1403001798 98 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Consell Comarcal 
del Bages 

XXX 
14/Y/106969

Manteniment de la Oficina 
Comarcal d'Informació Al 

Consumidor 
11.196,00 11.196,00 G/60402/49300/46550 1403001874 3 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

XXX 

14/Y/104065

Pla de competitivitat dels 
sectors turístic i agrari del 
Baix Llobregat: innovació i 

ocupació 

30.685,00 30.685,00 G/30101/24100/46550 1403001786 54 
Serv. Mercat de 

Treball 

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

XXX 

14/Y/104031
Disseny de l'estratègia del 
Baix Llobregat en el marc 

del RIS3 - Fase 2 
32.000,00 32.000,00 G/30102/43900/46550 1403001843 9 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

XXX 

14/Y/105747

DESENVOL II PLA 
TRANSVERSALPOLITIQ
UES DE DONES 2014 I 

PLA COMARCAL 
JOVENTUT 2014 

30.374,23 30.374,23 G/60300/23110/46550 1403001798 177 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Consell Comarcal 
del Barcelonès 

XXX 
14/Y/107519

Mou-te pel món i practica 
la solidaritat 

3.600,00 3.600,00 G/10400/92400/46550 1403001837 48 
Of. Cooperació al 
Desenvolupament 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Consell Comarcal 
del Barcelonès 

XXX 

14/Y/104085

XARXA LOCAL 
D'INTERMEDIACIÓ I 
RELACIÓ AMB LES 
EMPRESES - 2014 

140.000,00 140.000,00 G/30101/24100/46550 1403001786 55 
Serv. Mercat de 

Treball 

Consell Comarcal 
del Barcelonès 

XXX 

14/Y/105762

1.Treballar a l'estranger 
2.Emprenedoria Jove 
3.Compartir Habitatge 

4.Borsa Jove Ofertes de 
Treball 

28.919,03 28.919,03 G/60300/23110/46250 1403001798 19 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Consell Comarcal 
del Barcelonès 

XXX 

14/Y/106260

CAMPANYES DE 
SENSIBILITZACIÓ, 

ATENCIÓ ALS ANIMALS I 
MANTENIMENT 

D'INSTAL·LACIONS 

12.989,00 12.989,00 G/60401/31100/46550 1403001806 1 Serv. Salut Pública 

Consell Comarcal 
del Barcelonès 

XXX 

14/Y/107646

Servei d'orientació 
acadèmica, professional i 

de suport als joves en 
perill de fracàs escolar 

7.504,00 7.504,00 G/60500/32000/46550 1403001870 55 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Consell Comarcal 
del Berguedà 

XXX 
14/Y/106956

OFICINA COMARCAL 
D'INFORMACIÓ AL 

CONSUMIDOR 
7.270,00 7.270,00 G/60402/49300/46550 1403001874 4 

Serv. Suport a Pol. 
de Consum 

Consell Comarcal 
del Berguedà 

XXX 

14/Y/107670

PROGRAMA DE 
MILLORA DE LES 
COMPETÈNCIES 
COMUNICATIVES 

BÀSIQUES 

3.016,00 3.016,00 G/60500/32000/46550 1403001871 42 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Consell Comarcal 
del Maresme 

XXX 

14/Y/104032
Oficina del Pla Estratègic 

del Maresme M2015, 
exercici 2014 

25.000,00 25.000,00 G/30102/43900/46550 1403001843 10 

Of. Tèc. 
Estratègies per 

Desenvolupament 
Eco. 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Consell Comarcal 
del Maresme 

XXX 

14/Y/104024

ACTUALITZACIÓ I 
MANTENIMENT ANUAL -

2014- DEL 
SIE/OBSERVATORI 
(IMPLANTAT ALS 30 

MUNICIPIS DEL 
MARESME I INTEGRAT 

A L'OBSERVATORI 
COMARCAL EN XARXA) 

5.246,00 5.246,00 G/50500/17210/46550 1403001808 1 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Consell Comarcal 
del Maresme 

XXX 
14/Y/106227

Gestió del CAAD del 
Maresme 

15.823,00 15.823,00 G/60401/31100/46550 1403001806 2 Serv. Salut Pública 

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

XXX 
14/Y/106104

Campanya i tallers socials 
d'eficiència i estalvi 

energètic 
1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46550 1403001826 59 

Of. Tèc. Educació i 
Promoció 
Ambiental 

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

XXX 
14/Y/105811

Programa d'Igualtat i 
Ciutadania 

32.106,22 32.106,22 G/60300/23110/46550 1403001851 33 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Consell Comarcal 
del Vallès 
Occidental 

XXX 
14/Y/107692

Activitats Educatives al 
Vallès Occidental 

7.344,00 7.344,00 G/60500/32000/46550 1403001870 59 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

XXX 
14/Y/104069 Xarxa LISMIVO 9.600,00 9.600,00 G/30101/24100/46550 1403001786 60 

Serv. Mercat de 
Treball 

Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

XXX 
14/Y/105584

V Fira del Tomàquet del 
Vallès 

3.500,00 3.500,00 G/30300/43100/46550 1403001793 172 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

XXX 

14/Y/105750

Pla Comarcal de 
Ciutadania i Immigració. 
Manteniment del Servei 
d'Informació i Atenció a 

les Dones 

28.094,24 28.094,24 G/60300/23110/46550 1403001798 79 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Consell Comarcal 
d'Osona 

XXX 

14/Y/105582

Promoció i difusió 
d'esdeveniments locals 

que organitzen els 
municipis d'Osona 

3.750,00 3.750,00 G/30300/43100/46550 1403001793 173 
Of. Mercats i Fires 

Locals 

Consell Comarcal 
d'Osona 

XXX 

14/Y/105583

Suport en el servei 
d'informació de fires locals 

organitzades pels 
municipis d'Osona 

1.400,00 1.400,00 G/30300/43100/46550 1403001793 174 
Of. Mercats i Fires 

Locals 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Consell Comarcal 
d'Osona 

XXX 
14/Y/104428

Infants, esport i inclusió 
social 

3.450,00 3.450,00 G/30400/34100/46551 1403001820 174 
Of. Activ. 

Esportives 

Consell Comarcal 
d'Osona 

XXX 

14/Y/104025

Comptabilitat energètica 
de 49 municipis d'Osona a 
través de l'Agència Local 

de l'Energia d'Osona 

7.785,00 7.785,00 G/50500/17210/46550 1403001808 2 
Of. Tèc. Canvi 

Climàtic i Sostenib. 

Consell Comarcal 
d'Osona 

XXX 

14/Y/105749

PROGRAMA 
TRANSVERSAL DE 

CONVIVÈNCIA I 
CIUTADANIA, GÈNERE I 

JOVENTUT A OSONA 

22.525,42 22.525,42 G/60300/23110/46550 1403001851 51 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Consell Comarcal 
d'Osona 

XXX 
14/Y/106958

Suport als serveis 
municipals de consum 

10.000,00 10.000,00 G/60402/49300/46550 1403001874 7 
Serv. Suport a Pol. 

de Consum 
Consell Comarcal 

d'Osona 
XXX 

14/Y/107656
PROGRAMA EDUCACIÓ 

INCLUSIVA A OSONA 
7.110,00 7.110,00 G/60500/32000/46550 1403001870 60 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Consorci de 
Comerç de Sant 

Feliu de Llobregat 

XXX 
14/Y/105279

Foment i difusió de l'oferta 
comercial amb mitjans 

innovadors 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46750 1403001832 11 Serv. Comerç Urbà 

Consorci de la Vall 
del Ges, Orís i 

Bisaura 

XXX 

14/Y/104162

Desenvolupa la teva 
capacitat comercial en 
mercats nacionals i/o 

internacionals 

29.940,48 29.940,48 G/30103/43300/46750 1403001809 25 
Serv. Teixit 
Productiu 

Consorci de 
Promoció Turística 

de l'Alta Anoia 

XXX 

14/Y/105797

Alta Anoia Emprén, 
Forma't i Ocupa't. Suport 

a la millora de 
l'ocupabilitad i inserció 

laboral juvenil 

11.900,00 11.900,00 G/60300/23110/46750 1403001798 151 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Consorci del Bages 
per a la Gestió de 

Residus 

XXX 

14/Y/106089

Amb el compost, tanca el 
cicle! - Campanya de 
foment de la recollida 
selectiva de la form a 
través del compost. 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46750 1403001826 44 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Consorci d'Osona 
de Serveis Socials 

XXX 
14/Y/107702

Projecte de reforç escolar 
itinerant 

6.637,00 6.637,00 G/60500/32000/46750 1403001870 62 
Gerència Serv. 

d'Educació 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Consorci per a la 
Promoció de 
Municipis del 

Moianès 

XXX 

14/Y/104296

ORGANITZACIÓ 
D'ACTIVITATS 

ESPORTIVES AL 
MOIANÈS- FIRA MTLL i 
en el 20è aniversari del 
Consorci del Moianès 

2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46750 1403001817 176 
Of. Activ. 

Esportives 

Consorci per a la 
Promoció dels 
Municipis del 

Lluçanès 

XXX 

14/Y/107131

2n Festival Internacional 
de Boogie Woogie " 
Campi qui Boogie" al 

Lluçanès 

3.100,00 3.100,00 G/13103/33410/46750 1403001810 94 Of. Difusió Artística 

Consorci per a la 
Promoció dels 
Municipis del 

Lluçanès 

XXX 

14/Y/104095
In-formació per a recerca 

de feina al Lluçanès 
6.240,00 6.240,00 G/30101/24100/46750 1403001786 63 

Serv. Mercat de 
Treball 

Consorci per a la 
Promoció dels 
Municipis del 

Lluçanès 

XXX 

14/Y/104096
Serveis d'intermediació 

laboral al Lluçanès 
11.683,80 11.683,80 G/30101/24100/46750 1403001786 64 

Serv. Mercat de 
Treball 

Consorci per a la 
Promoció i la 

Dinamització del 
Comerç de 
Cornellà de 
LLobregat 

XXX 

14/Y/105534
Promoció i dinamització 
dels Mercats Municipals 

de Cornellà 
4.000,00 4.000,00 G/30300/43100/46550 1403001793 175 

Of. Mercats i Fires 
Locals 

Consorci per a la 
Promoció i la 

Dinamització del 
Comerç de 
Cornellà de 
LLobregat 

XXX 

14/Y/105282
Reforçar la marca 

Cornellà Compra a Casa 
3.000,00 3.000,00 G/30300/43100/46750 1403001832 14 Serv. Comerç Urbà 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Bellaterra 

XXX 
14/Y/107197

SUPORT AMBIT DE LA 
CULTURA 

1.000,00 1.000,00 G/13101/33400/46850 1403001830 38 
Of. Estudis i Rec. 

Culturals 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Bellaterra 

XXX 
14/Y/104236

DINAMITZACIÓ 
PROGRAMES 

ESPORTIUS LOCALS 
1.994,00 1.994,00 G/30400/34100/46851 1403001819 142 

Of. Activ. 
Esportives 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 

XXX 
14/Y/105043

ACTIVITATS 
ESPORTIVES 

VALLDOREIX 2014 
2.846,00 2.846,00 G/30400/34100/46850 1403001817 180 

Of. Activ. 
Esportives 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 

XXX 
14/Y/105044 PATIS OBERTS 1.083,00 1.083,00 G/30400/34100/46851 1403001819 141 

Of. Activ. 
Esportives 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 

XXX 
14/Y/105042

AJUDA PER A LA 
MATRÍCULA DE CASALS 

D'ESTIU 
1.000,00 1.000,00 G/30400/34100/46851 1403001820 177 

Of. Activ. 
Esportives 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 

XXX 
14/Y/105916

Foment de la Participació 
ciutadana a Valldoreix 

13.770,05 13.770,05 G/60300/23110/46850 1403001798 171 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 

XXX 
14/Y/107850

AJUT AL FINAÇAMENT 
ESCOLA BRESSOL 

4.626,00 4.626,00 G/60500/32000/46850 1403001879 86 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 

XXX 
14/Y/107851

Ajut econòmic pel 
funcionament escola de 

música 
4.037,00 4.037,00 G/60500/32000/46850 1403001882 61 

Gerència Serv. 
d'Educació 

Mancomunitat 
d'Aguilar de 

Segarra, Fonollosa 
i Rajadell 

XXX 

14/Y/106074

ACTIVITATS 
D'EDUCACIÓ 

AMBIENTAL PER LES 
ESCOLES DE LA 
MANCOMUNITAT 

1.689,00 1.689,00 G/50500/17221/46350 1403001826 29 
Of. Tèc. Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Mancomunitat 
Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

XXX 
14/Y/104153

Suport a la creació i 
consolidació d'empreses 

52.677,06 52.677,06 G/30103/43300/46350 1403001809 16 
Serv. Teixit 
Productiu 

Mancomunitat 
Intermunicipal 

Voluntària La Plana 

XXX 

14/Y/105784

PROJECTE 
COMUNITARI 2014 EN 

POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT, 
CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ I 
JOVENTUT 

26.535,93 26.535,93 G/60300/23110/46350 1403001798 96 
Gerència Serv. 

Igualtat i 
Ciutadania 

Mancomunitat 
Intermunicipal 

Voluntària La Plana 

XXX 
14/Y/107668

Enforma't. Projecte de 
Transició escola - treball 

6.908,00 6.908,00 G/60500/32000/46350 1403001869 31 
Gerència Serv. 

d'Educació 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Actuació 
Import 

concedit (€) 
Import 

pendent (€) 
Aplicació 

pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Mancomunitat 
Intermunicipal 

Voluntària 
Segarrenca 

XXX 

14/Y/107666
Suport econòmic per a les 

despeses de l'Escola 
d'Adults 

4.698,00 4.698,00 G/60500/32000/46350 1403001871 46 
Gerència Serv. 

d'Educació 

Mancomunitat 
Intermunicipal 

Voluntària 
Segarrenca 

XXX 

14/Y/107667
Funcionament Escola 
Municipal de Música 

4.146,00 4.146,00 G/60500/32000/46350 1403001882 63 
Gerència Serv. 

d'Educació 
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Segon.- APROVAR la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de 
serveis de l’any 2013 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” que s’indiquen a 
continuació, els quals s’havien d’executar en el període comprés entre l’1/1/2013 i el 
31/12/2014 i justificar com a màxim el 31/3/2015: 
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Ens 
 destinatari 

NIF Codi XGL Actuació 
Import 

 concedit (€) 
Import 

 pendent (€)
Aplicació 

 pressupostària 
Núm. 

document 
Posició Centre gestor 

Ajuntament de 
Castellnou de Bages 

XXX 

13/Y/95685 

Manteniment de la 
vialitat hivernal i sega 

de cunetes camí accés 
nucli principal de 

Castellnou de Bages 

11.128,00 5.564,00 G/50100/45302/46250 1303002405 2 
Oficina Tècnica de 

Gestió 
d'Infraestructures 

Ajuntament de 
Gisclareny 

XXX 
13/Y/95679 

Neteja viària hivernal 
d'accessos a nuclis 

principals de municipis 
21.560,00 10.780,00 G/50100/45302/46250 1303002407 2 

Oficina Tècnica de 
Gestió 

d'Infraestructures 

Ajuntament de 
Montmaneu 

XXX 

13/Y/95675 

NETEJA VIÀRIA 
HIVERNAL 

ACCESSOS AL NUCLI 
DE MONTMANEU I 

ZONA DE 
DESENVOLUPAMENT 

AGRARI 

2.200,00 1.100,00 G/50100/45302/46250 1303002404 2 
Oficina Tècnica de 

Gestió 
d'Infraestructures 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

XXX 
13/Y/95680 

Neteja viària hivernal 
d'accessos al nuclis del 

municipi 
1.400,00 700,00 G/50100/45302/46250 1303002402 2 

Oficina Tècnica de 
Gestió 

d'Infraestructures 

Ajuntament de 
Santpedor 

XXX 
13/Y/95682 

Neteja viària hivernal al 
camí d'accès a 

Castellnou de Bages 
2.568,00 1.284,00 G/50100/45302/46250 1303002400 2 

Oficina Tècnica de 
Gestió 

d'Infraestructures 

Ajuntament de 
Viladecans 

XXX 

13/Y/91736 

RECOLÇAMENT A 
LES POLÍTIQUES DE 

PROXIMITAT AL 
MARROC 

30.000,00 11.200,00 G/10400/92400/46250 1303002252 35 
Oficina de 

Cooperació al 
Desenvolupament 

Ajuntament de 
 Sant Boi de Llobregat

XXX 

13/Y/91720 

Enfortiment 
institucional a l'Alcaldia 

de San Miguelito 
mitjjançant la 

governança en la 
planficiació hidrològica 

municipal 

29.933,20 14.966,60 G/10400/92400/46250 1303002252 24 

Oficina de 
Cooperació 

 al 
Desenvolupament 
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Tercer.- HABILITAR un període d’audiència de les liquidacions provisionals aprovades 
en els acords primer i segon del present dictamen de quinze dies hàbils, a comptar des 
del dia següent al de la publicació en el Butlleti Oficial de la Província de Barcelona del 
present dictamen, per tal que els ens destinataris presentin la justificació pendent, amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la revocació dels ajuts. 
 
Quart.- PUBLICAR l’anunci dels presents acords en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords als ens afectats. 
 
11.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació de l’ajut concedit a l’Ajuntament de Calders en el marc del Programa 
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals 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: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26/6/2014, va aprovar 
el Programa complementari de suport a les inversions financerament sostenibles i a la 
prestació adequada de serveis públics locals (AJG 307/14), amb la finalitat de 
contribuir a assegurar la sostenibilitat de les inversions i garantir la continuïtat de la 
prestació dels serveis públics per part dels municipis del seu àmbit territorial. 
 
El referit Programa, que gestiona la direcció de Serveis de Cooperació Local, s’articula 
en dues línies de suport: 
 

- Inversions financerament sostenibles (línia 1), orientada al finançament 
d’inversions financerament sostenibles, en els termes 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. 

- Prestació adequada de serveis públics locals (línia 2), per fer efectiva la 
solvència financera de les hisendes locals i la prestació dels serveis públics 
locals en un context de crisi econòmica i d’insuficiència financera per al conjunt 
del món local. 

 
Amb l’aprovació del Programa es va procedir també a resoldre la concessió inicial 
d’ajuts en favor dels ens locals destinataris i a obrir el període de sol·licitud per tal que 
els ens concretessin les actuacions i el seu import en el marc de cadascuna de les 
línies de suport. 
 
En sessió de 9 d’octubre de 2014, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar un 
acord amb la relació individualitzada d’ajuts a concedir a diversos ens en el marc de 
l’esmentat Programa, entre els quals es va incloure l’ajut a l’Ajuntament de Calders per 
a l’actuació “Amortització de deute financer”, d’import 8.760,16 €, dins la línia de suport 
a la prestació adequada de serveis públics locals (AJG 503/14). 
 
Amb posterioritat a la concessió, l’Ajuntament de Calders ha sol·licitat a la Diputació 
canviar la destinació del referit ajut a l’actuació “Despeses de manteniment d’habitatge 
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habitual d’usuaris de serveis socials”, dins la mateixa línia de suport a la prestació 
adequada de serveis públics locals. 
 
Atès que l’article 26 del règim del Programa preveu que, 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. 
 
Atès que la sol·licitud compleix els requisits establerts en el règim regulador del 
programa, es considera que cal promoure la seva tramitació. 
 
Vistos els apartats 12.2.a) i 12.1.b) de la de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i 
delegació de competències, aprovada per Decret de la Presidència de data 8 de gener 
de 2015 núm. 5/15, i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15 de data 13 
de gener de 2015 (publicats als BOPB  de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la modificació que s’indica a continuació de l’ajut concedit a 
l’Ajuntament de Calders en el marc del Programa complementari de suport a les 
inversions financerament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics 
locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”: 
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Ens destinatari NIF 
Actuació 

objecte de 
canvi 

Import aprovat (€) Nova actuació
Import  nova 
actuació (€) 

Codi XGL 
Ajust de valor, 

 nº doc. 
agrupat 

Ajuntament de  
Calders 

XXX 
Amortització de 
deute financer 

8.760,16 

Despeses de 
manteniment 
d’habitatge 

habitual 
d’usuaris de 

serveis socials 

8.760,16 14/X/111447 
1503900775 
(-4.380,08 €) 
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Segon.- IMPUTAR la quantia que s’indica a continuació, relativa al pagament efectuat 
en concepte de bestreta de l’actuació inicialment aprovada, a la nova actuació segons 
l’acord primer del present dictamen: 
 

Ens 
destinatari 

Actuació objecte 
de canvi 

Import de la 
bestreta (€) 

Nova actuació 

Import de la 
bestreta imputat 

a la nova 
actuació (€) 

Ajuntament de 
Calders 

Amortització de 
deute financer 

4.380,08 

Despeses de 
manteniment d’habitatge 

habitual d’usuaris de 
serveis socials 

4.380,08 

 
Tercer.-  REGULARITZAR comptablement la modificació en l’objecte de l’ajut concedit 
a l’Ajuntament de Calders, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/12200/94210/46241 del vigent pressupost corporatiu, pel que fa a la quantia 
pendent de pagament de 4.380,08 €. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present dictamen a l’ens afectat. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Contractació 
 
12.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, penalitzar a l’empresa 
UNIPOST, SAU, amb NIF XXX, per compliment defectuós de les prestacions dels 
serveis postals a la Diputació de Barcelona i a l’Organisme de Gestió Tributària, 
corresponent a la Subdirecció de Logística.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’expedient relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de 
Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, adjudicat definitivament per dictamen del 
Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 de novembre de 2010, mitjançant 
procediment obert amb pluralitat de criteris de valoració i subjecte a regulació 
harmonitzada, a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF XXX), amb efectes d’1 de gener de 
2011 a 31 de desembre de 2014, per un import estimatiu quadriennal de 21.711.498 € 
(IVA inclòs), formalitzat mitjançant contracte en data 13 de desembre de 2010 que ha 
estat prorrogat per acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2014, pel 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015. 
 
Atès l’informe del cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat de 
l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del contracte pel que fa a 
l’Organisme de Gestió Tributària, de data 17 de març de 2015, en el qual es recullen 
les incidències i conseqüències jurídiques que comporten aquestes respecte al servei 
que presta UNIPOST a l’Organisme de Gestió Tributària, i el text íntegre del qual es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME RELATIU A LES PENALITATS A IMPOSAR A L’EMPRESA UNIPOST, SA, 
OPERADOR POSTAL ADJUDICATARI DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS DE 
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LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA PELS 
INCOMPLIMENTS DETECTATS AL LLARG DEL PRIMER SEMESTRE DE 2014 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
D'acord amb la normativa vigent, la Diputació de Barcelona i l'Organisme de Gestió 
Tributària van dur a terme l'any 2010, un procediment obert per adjudicar els serveis postals 
que requereixen, el qual va ser adjudicat a l'empresa Unipost SA, que va començar a 
realitzar aquests serveis a partir del'1 de gener de 2011. 
 
La clàusula 1.24 del plec de clàusules administratives particulars aplicable a aquest 
contracte especifica que una de les causes de resolució del contracte serà: 

 
“(...) 
- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la 

clàusula següent referida a les penalitzacions.” 
 

La clàusula següent, la 1.25, estableix les següents penalitzacions com a opció si no es vol 
resoldre el contracte 

 
"Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte, s’imposarà 
una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de ser proporcional 
a la gravetat de l’incompliment. 

 
 L'adjudicatari indemnitzarà al centre de facturació corresponent de l'òrgan contractant 

per les incidències i pèrdues dels objectes que se li confiïn amb el caràcter de 
certificat o registrat i el Certificat Plus, així com per l'incompliment de la recollida de 
correspondència en els horaris establerts i pels incompliments que es descriuen a 
continuació, que ascendirà a les següents quantitats: 

 
1. Per la pèrdua d'un objecte certificat o registrat o Certificat Plus: 5 cops l'import del 

servei. 
 
2. Pel lliurament fora de termini d'una tramesa urgent: Devolució import. 
 
3. Per cada dia d'incompliment de recollida de la correspondència en el punt i horari 

establert: 100 €. 
 
4. Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per 

remesa com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el del 
Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat: 

 
4.1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al 30% 

es penalitzarà amb la devolució de l'import dels enviaments resultants de la 
fórmula següent: 

 
50% del nombre d'enviaments  - nombre de certificats lliurats 

  
4.2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins del termini de distribució 

establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l'import de 
les enviaments gestionats fora de termini. 
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4.3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el termini 
establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de l'import dels 
enviaments corresponents a les imatges no escanejades. 

 
4.4. Per a cada errada detectada en la gravació de les respostes fins al moment 

del control d'encert en la gravació dels certificats notificats, tal com es descriu 
al plec de prescripcions tècniques: es penalitzarà amb la devolució del cost 
del servei per a cada enviament on es detecti que es va gravar "notificat" com 
a resposta i realment no va estar notificat segons el justificant de recepció. 

 
Les penalitats per demora i les altres penalitats, previstes de forma específica en aquest 
plec, s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els termes 
previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la LCSP, sens perjudici de l’aplicació per al 
cobrament de les penalitats i de les indemnitzacions el procediment previst en el 
Reglament general de recaptació." 

 
El Plec de prescripcions tècniques especifica a l'apartat 5.4 el sistema pel càlcul dels 
indicadors de qualitat: 

 
"Als 90 dies naturals des de la data de dipòsit d’una remesa d'enviaments, l'ORGT 
donarà per tancada la remesa i avaluarà els següents indicadors de qualitat del servei 
prestat per l'adjudicatari: 

 
1. Percentatge d’enviaments lliurats als interessats.  
 
2. Percentatge d’enviaments gestionats dins del termini de distribució (18 dies 

hàbils des de la data que consta a l'albarà de lliurament del dipòsit a 
l'empresa distribuïdora).  

 
3. Percentatge de les imatges escanejades que l'ORGT ha rebut en el termini 

establert (60 dies naturals des del dipòsit dels enviaments) 
 

4. Percentatge d'encert en la gravació de les respostes i nombre absolut 
d'errades detectades. El control es basarà en una comprovació aleatòria 
d'un 1% dels enviaments que han estat informats com a notificats per 
contrastar si es correspon al contingut de la imatge escanejada del 
justificant de recepció. 

 
5. Percentatge i nombre absolut d'enviaments extraviats a efectes del càlcul 

de la penalització corresponent (tots els enviaments pels quals no s'ha 
rebut resposta més els enviaments pels quals no s'ha rebut imatge, tot i 
que hi hagi resposta)" 

 
2. DETALL DE LES PENALITATS 
 
D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de Serveis 
Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i pel que fa en 
concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a l’empresa Unipost, S.A. 
durant el primer semestre de 2014, resulta el càlcul de penalitats que es detalla a 
continuació: 

 
a) Al llarg del primer semestre del 2014, arran d'escrits i recursos presentats per diversos 

contribuents sobre deficiències del servei de notificació, aquest servei ha sol·licitat els 
corresponents informes a Unipost sobre la distribució postal de cadascuna de les 
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notificacions afectades. Del contingut d'aquests informes es conclou que hi ha hagut un 
compliment defectuós del servei per a les incidències relacionades més avall. 

 
Aquestes incidències han obligat a retrotraure actuacions administratives que s’havien 
dut a terme a partir del tràmit defectuós de notificació i a la repetició d'aquest acte 
administratiu, amb els costos que tot això suposa.  
 
Atès que el plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte relatiu a la 
prestació de Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió 
Tributària, estableix que pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment 
dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions 
definides al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del 
contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de l’incompliment. 
 
Atès que en els casos concrets d’incompliment defectuós del servei que invalidi l’acte de 
notificació s’estableix l’aplicació d’una penalitat de 50 € per incidència, tenint en compte 
el cost de les actuacions administratives que això comporta i que són: 

 
 Registre de la denúncia del ciutadà 
 Digitalització de la denúncia 
 Remissió de la denúncia al Servei de Qualitat 
 Obertura d’incidència de servei a l’operador postal 
 Anàlisi de la resposta donada per l’operador postal a la incidència denunciada 
 Remissió de les conclusions a l’oficina corresponent 
 Elaboració de la proposta de resolució per part de l’oficina corresponent 
 Tramitació i signatura de la resolució 
 Notificació a l’interessat de la resolució del seu recurs 
 Repetició de l’acte administratiu de la notificació impugnada 
 

Així doncs, l’import total de penalitat a imposar per aquest concepte és de 4.150 €. 
 
Les següents incidències corresponen enviaments que han estat retornats erròniament 
com a adreça incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari, com ha estat 
possible acreditar en altres enviaments dirigits a la mateixa adreça i distribuïts per 
Unipost en altres moments: 

 
Incidència 
número 

Municipi de la incidència 
Enviaments 

afectats 
Import penalita

14001 Subirats 1 50 € 
14007 Blanes 1 50 € 
14009 Subirats 1 50 € 
14011 Castellvi de la Marca 1 50 € 
14012 Sta Barbara 2 100 € 
14013 Mediona 3 150 € 
14016 Olesa de Bonesvalls 1 50 € 
14019 Prats de Lluçanes 1 50 € 
14021 St Celoni 3 150 € 
14023 St Pere de Torello 2 100 € 
14028 Valls 1 50 € 
14029 Vilanova i la Geltru 3 150 € 
14031 Colunga 1 50 € 
14032 Subirats 1 50 € 
14033 St Pere de Ribes 1 50 € 
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Incidència 
número 

Municipi de la incidència 
Enviaments 

afectats 
Import penalita

14038 St Pere de Ribes 1 50 € 
14040 Ribes de Freser 2 100 € 
14042 Madrid-046 1 50 € 
14043 Vic 1 50 € 
14044 Subirats 1 50 € 
14045 Subirats 2 100 € 
14047 Casco Urbano 1 50 € 
14049 Beniarres 2 100 € 
14050 Teia 2 100 € 
14051 Sant Quirze Safaja 1 50 € 
14064 L'Hospitalet de Llobregat 1 50 € 
14068 Massanes 1 50 € 
14075 St Sadurni d'Anoia 1 50 € 
14078 Capolat 1 50 € 
14083 Bocairente 1 50 € 
14085 Vilanova i la Geltru 2 100 € 
14102 Barcelona 2 100 € 
14103 Tagamanent 2 100 € 
14109 Canovelles 1 50 € 
14121 Barberà del Vallès 1 50 € 
14125 Subirats 4 200 € 
14130 Biar 2 100 € 
14131 Els Plans de Sio 1 50 € 
14133 Ciriza 1 50 € 
14139 A Pobra do Caramiñal (A Coruña) 1 50 € 
14140 Tarragona 1 50 € 
14141 Lliçà de Vall 1 50 € 
14143 Caudete 2 100 € 
14144 Caudete 3 150 € 
14146 Celrà 2 100 € 
14147 La Llacuna 1 50 € 
14148 Quart 2 100 € 
14151 Toledo 1 50 € 
14152 Monforte de Lemos 1 50 € 
14153 Mieres 1 50 € 
14154 Castropodame 1 50 € 
14155 Fuerte del Rey 1 50 € 
14156 Tiana 6 300 € 
14159 Barcelona-13 1 50 € 

 
b) Un mes abans del tancament de cada remesa aquest Servei ha sol·licitat a Unipost la 

localització dels justificants de recepció dels que no ha lliurat la imatge. Al tancament de 
cada remesa aquest Servei comunica a Unipost la relació de les notificacions 
extraviades. Al llarg d'aquest semestre s'ha produït la pèrdua de 1.606 enviaments de 
Certificat Plus (s'adjunta relació: 8 enviaments Locals, 325 Grans poblacions i 1.273 
Resta) pel quals correspon una penalitat de 5 cops l'import del servei (servei Local  
1,4929, servei Grans poblacions 1,7186, servei Resta 2,1057, tots calculats a preus de 
l'exercici 2014 sense IVA) que, un cop aplicat el factor multiplicador de 5 esmentat, fa un 
total de 16.255,22 €. 

 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 201

c) L'ORGT ha detectat igualment una sèrie d’anomalies que no quedarien englobades en 
les previsions específiques de la clàusula 1.25 (les enumerades com a apartats 1 a 4) 
sinó dintre de la genèrica sobre compliment defectuós de la prestació, incompliment dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al 
contracte, que poden donar lloc a una penalitat de fins el 10% sobre el pressupost del 
contracte en proporció a la seva gravetat. 

 
 S’han produït aquestes irregularitats en la formalització dels justificants de recepció amb 

les dades del lliurament, com per exemple: errades en el DNI, en el nom i cognoms de la 
persona receptora quan és diferent del destinatari, de la seva relació amb aquest 
destinatari, amb els horaris dels diferents intents, etcètera. Els casos que es penalitzen 
corresponen a situacions susceptibles de ser objecte de recurs per part de l’interessat i 
no han estat detectades i informades a l’ORGT en el seu moment. 

 
Aquestes anomalies,  detectades durant el primer semestre de 2014, són les següents: 

 
1) Incidència 14025: afecta a 93 enviaments d’un mateix repartidor a municipis de la 

comarca del Berguedà i a 65 d’un altre repartidor del municipi de Bagà. Supòsit de 
justificants en els quals s’han incorporat dades dels destinataris, DNI i signatura, que no 
es corresponen amb les dades reals d’aquests, que sí consten en altres documents 
lliurats als mateixos en dates anteriors. A més, son lliuraments que no es van produir 
realment, com va quedar palès en procediments posteriors iniciats mitjançant 
reclamacions dels afectats, i d’aquí la confirmació de què els justificants no es van 
emplenar de manera convenient.  

 
2) Incidències 14094, 14095 i 14096: afecten a 529 enviaments de dos repartidors als 

municipis de Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona i Torrelavit. Supòsit pel 
qual es van realitzar 529 notificacions (amb un total de 1.058 intents de lliurament), 
sense que en cap dels casos es pogués lliurar als destinataris. Segons els justificants 
aportats pels repartidors, cap destinatari es trobava en el seu domicili. No obstant, en 
contrastar els justificants, s’observen, a més, discrepàncies horàries en els intents que 
fan impossible la veracitat de la gestió, com ara figurar la mateixa hora d’intent en 
justificants de domicilis molt distants entre ells. En tots aquests casos sí es va realitzar el 
lliurament dels enviaments, però com si de correu ordinari es tractés, és a dir, mitjançant 
un procediment que no és el contractat i facturat. Per això, és evident que els justificants 
no es van emplenar adequadament.  

 
3) Incidència 14145: afecta a 63 enviaments d’un mateix repartidor al municipi de Sitges. 

Supòsit pel qual es van realitzar 63 notificacions (amb un total de 126 intents de 
lliurament), sense que en cap dels casos es pogués lliurar als destinataris. Segons els 
justificants aportats, cap destinatari es trobava en el seu domicili. No obstant, en 
contrastar els justificants, s’observen, a més, discrepàncies horàries en els intents que 
fan impossible la veracitat de la gestió, com ara figurar la mateixa hora d’intent en 
justificants de domicilis molt distants entre ells. En aquests casos sí es va realitzar el 
lliurament dels enviaments, però com si de correu ordinari es tractés, és a dir, mitjançant 
un procediment que no és el contractat i facturat. Per això, és evident que els justificants 
no es van emplenar adequadament.  

 
Aquestes incidències es poden reconduir, en tots els casos, a una infracció de l’obligació del 
punt 6.2.2 del plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació, i que estableix que  

 
“El justificant de recepció s’afegirà per donar prova del lliurament, i és retornarà al 
remitent emplenat convenientment amb la signatura del receptor, en el seu cas, i altres 
dades sobre el lliurament” 
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Si una persona signa fent-se passar pel destinatari o si les dates i hores dels intents de 
lliurament no són les reals, el justificant de recepció no s’està emplenant convenientment 
i per tant s’està incomplint el punt 6.2.2 del PPT i s’han d’imposar penalitats d’acord amb 
el que disposa el primer paràgraf de l’1.25 del PCAP. 
 
En els informes de penalitats dels dos semestres de 2012, aprovats per dictàmens de la 
junta de govern de 31 de gener i 26 de setembre de 2013 respectivament, es va 
penalitzar amb un import de 15 € per enviament els justificants de recepció  emplenats 
irregularment, ja que aquests casos impliquen una càrrega addicional de treball per al 
personal de l’ORGT. Aplicat l’import de 15 € sobre les 750 incidències dels apartats 1, 2 i 
3 ens dóna un import d’11.250 € 

 
El valor acumulat de les penalitats descrites en els apartats anteriors (a, b i c) ascendeix a 
un total de 31.655,22 €, mentre que la facturació d’aquest primer semestre ha estat de 
3.232.877,95 €. 
 
3. PAGAMENT DE LES PENALITATS 
 
Pel que fa al pagament d'aquestes penalitats, la clàusula 1.22 del plec de clàusules 
administratives particulars estableix: 

 
"L’adjudicatari facturarà mensualment, mitjançant factures a mes vençut, els serveis 
prestats d’acord amb el preu ofert. S’emetrà una factura a cadascun dels centres de 
facturació pels serveis postals corresponents: Subdirecció de Logística de la Diputació 
de Barcelona i ORGT. 
 
El pagament de les factures així presentades es realitzarà dins del termini de 60 dies des 
de la data d'entrada de la factura al Registre de factures de la Diputació de Barcelona o 
de l’ORGT, segons procedeixi, prèvia conformitat del Subdirector de Logística o del Cap 
del Servei d’Atenció Telemàtica i Gestió de Qualitat, respectivament, sens perjudici que 
se li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del 
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent de les seves obligacions amb 
la Seguretat Social." 

 
Finalment l'esmentat plec de clàusules administratives particulars defineix a l'apartat 2.9 el 
responsable del contracte: 
 

"Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 41 de la 
LCSP, a la cap de l’Oficina de Gestió de Recintes de la Subdirecció de Logística pel que 
fa  a les remeses de la Diputació i al Cap del servei d’Atenció telemàtica i de gestió de la 
qualitat de l’ORGT, pel que fa a les remeses d’aquest organisme." 

 
En virtut de tot això, i d'acord amb l'establert al contracte relatiu a la prestació de Serveis 
Postals i de conformitat amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques particulars, proposo la imposició de les penalitats esmentades en 
aquest informe a Unipost SA.” 

 
Atès que consten acreditats en l’expedient els compliments defectuosos de la 
prestació del contractista subjectes a penalitzacions i indemnitzacions, i així s’han 
recollit a l’informe transcrit en els paràgrafs precedents, i que, d’acord amb les 
previsions establertes a l’article 196.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), la clàusula 1.25) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP) que regeix la contractació de referència especifica 
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que “pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o 
de les condicions especials d’execució i/o de les prestacions definides al contracte, 
s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el pressupost del contracte que haurà de 
ser proporcional a la gravetat de l’incompliment.” 
 
Atès que d’acord amb la mateixa clàusula 1.25) del PCAP les penalitats previstes en el 
PCAP s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran efectives en la forma i els 
termes previstos a l’article 196.8 de la LCSP, és a dir, a proposta  del responsable del 
contracte i concretant la seva efectivitat mitjançant la deducció de les quantitats que en 
concepte de pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la 
garantia constituïda quan no puguin deduir-se dels pagaments.  
 
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’ha 
procedit al tràmit d’audiència per un termini de 10 dies hàbils, mitjançant escrit de data 
18 de març de 2015, rebut per l’empresa UNIPOST, SAU en data 23 de març de 2015. 
 
Vist que l’empresa UNIPOST, SAU no ha presentat dins del termini fixat cap al·legació 
contra l’inici de l’expedient de penalització. 
 
Ateses la Disposició Transitòria 1a del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP) aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i la 
data d’adjudicació del present contracte, al mateix li és d’aplicació la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en la versió donada per la Llei 34/2010, 
de 5 d’agost (LCSP). 
 
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.e) de la  Refosa 1/2015, 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. 5/15, de 
data 8 de gener de 2015 i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 
13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- PENALITZAR a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF XXX), adjudicatària del 
contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i 
l’Organisme de Gestió Tributària, formalitzat en data 13 de desembre de 2010, per 
compliment defectuós de la prestació, amb la quantitat de 31.655,22 €, d’acord amb 
l’informe de data 17 de març de 2015 del cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de 
Gestió de la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària, com a responsable del 
contracte pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera 
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.  
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a  
XXX, XXX, carrer XXX, núm. X, XXX, (XXX), per al seu coneixement i efectes. 
 
13.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, esmenar els errors de 
l’expedient de contractació relatiu al Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, dividit en 10 lots, mitjançant tramitació ordinària, regulació no 
harmonitzada, procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació, amb un pressupost màxim de licitació de la contractació de 
5.493.763,84 € (cinc milions quatre-cents noranta-tres mil set-cents seixanta-tres 
euros amb vuitanta-quatre cèntims), IVA exclòs, biennals, corresponent al 
Gabinet de Seguretat Corporativa, aprovat per la Junta de Govern de data 26 de 
març de 2015.- 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: 
 
Per acord de Junta de Govern de 26 de març de 2015 es va aprovar l’expedient de 
contractació promogut pel Gabinet de Seguretat Corporativa, que consisteix en la 
prestació del Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat 
dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 
els següents 10 lots: 
 
 

Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex 
Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison 

Lot 3 
Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos 
Culturals (en endavant CERC) 

Lot 4 
Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament 
de Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres 

Lot 6 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici 
del Rellotge 

Lot 7 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - 
Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn 

Lot 8 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló Cambó 
-Pavelló Mestral 

Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera 

Lot 10 
Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució 
Logística (en endavant PDL) 

 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació es va fixar en la quantitat biennal (2 
anys), de 5.493.763,84 € (cinc milions quatre-cents noranta-tres mil set-cents seixanta-
tres euros amb vuitanta-quatre cèntims), IVA exclòs. 
 
Aquest pressupost màxim de licitació es va desglossar d’acord amb el següent detall: 
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Lot 1) Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex: 
 

Lot 1 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 

435.182,40 € 91.388,30 € 526.570,70 € 

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 

3.122,00 € 655,62 € 3.777,62 €

TOTAL 438.304,40 € 92.043,92 € 530.348,32 € 
 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 200 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
 
Lot 2) Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison: 
 

Lot 2 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 

125.405,27 € 26.335,11 € 151.740,38 €

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 

4.683,00 € 983,43 € 5.666,43 €

TOTAL 130.088,27 € 27.318,54 € 157.406,81 €
 

Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 300 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
 
Lot 3) Vigilància, protecció i control d’accés del CERC: 
 
 

Lot 3 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 

109.269,48 € 22.946,59 € 132.216,07 €

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 

1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 110.830,48 € 23.274,40 € 134.104,88 €
 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 
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Lot 4) Vigilància, protecció i control d’accés del SPOTT: 
 

Lot 4 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 

101.464,48 € 21.307,54 € 122.772,02 €

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 

1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 103.025,48 € 21.635,35 € 124.660,83 €
 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
 
Lot 5) Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: 
 

Lot 5 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 

110.600,00 € 23.226,00 € 133.826,00 €

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 

1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 112.161,00 € 23.553,81 € 135.714,81 €
 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
 
Lot 6) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - 
Edifici del Rellotge: 
 

Lot 6 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques)

978.042,28 € 205.388,88 € 1.183.431,16 €

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 

1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 979.603,28 € 205.716,69 € 1.185.319,97 €
 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 
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Lot 7) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - 
Edifici Serradell Trabal – Edifici Migjorn: 
 

Lot 7 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques)

1.446.596,82 € 303.785,33 € 1.750.382,15 €

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 

1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 1.448.157,82 € 304.113,14 € 1.752.270,96 €
 

Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
 
Lot 8) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló 
Cambó - Pavelló Mestral: 
 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 

TOTAL LOT 8 
PART FIXA+PART 

VARIABLE 
  1.084.503,11 € 227.745,65 € 1.312.248,76 €

 
Desglossat de la manera següent: 
 

Lot 8 
Recinte Maternitat 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 

687.173,11 € 144.306,35 € 831.479,46 €

Part variable  
(Vigilàncies puntuals) 

1.561,00 € 327,81 € 1.888,81 €

TOTAL 688.734,11 € 144.634,16€ 833.368,27 €
 
Hores estimades biennals per a 
vigilàncies puntuals (part variable): 100 
hores 

Preu unitari màxim de licitació: 15,61 
€/hora, més 3,28 € en concepte de 21% 
d’IVA. 

 
Lot 8 

Pavellons Cambó i 
Mestral 

Pressupost 
màxim biennal 

IVA exclòs 
IVA (21%) 

Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 

395.769,00 € 83.111,49 € 478.880,49 €

TOTAL 395.769,00 € 83.111,49 € 478.880,49 €
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Lot 9) Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera: 
 

Lot 9 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 

646.738,00 € 135.814,98 € 782.552,98 €

TOTAL 646.738,00 € 135.814,98 € 782.552,98 €
 
Lot 10) Vigilància, protecció i control d’accés de la PDL: 
 

Lot 10 
Pressupost 

màxim biennal 
IVA exclòs 

IVA (21%) 
Pressupost màxim 
total biennal IVA 

inclòs 
Part fixa  
(Vigilàncies periòdiques) 

440.352,00 € 92.473,92 € 532.825,92 €

TOTAL 440.352,00 € 92.473,92 € 532.825,92 €
 
Posteriorment es va publicar la licitació el 7 d’abril de 2015 tant en el BOPB com en el 
Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.  
 
En data 16 d’abril de 2015, es va detectar per part de les empreses prestadores del 
servei que s’havien produït alguns errors o mancances alhora de comunicar la relació 
de treballadors afectats per la subrogació de personal i que constaven en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
En dates 20 i 21 d’abril les empreses prestadores del servei van comunicar a la 
Diputació les condicions de subrogació del treballadors adscrits a l’execució de la 
prestació del servei. 
 
ATÈS que la rectificació d’aquests errors afecta a la clàusula 2.8 relativa a la 
informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i més concretament al lot 1 (Palau Güell), Lot 3 
(Cerc), Lot 6 (Recinte Escola Industrial) i Lot 7 (Recinte Mundet – Pavelló Nord – 
Edifici Serradell i Trabal), de manera que : 

 
ON DIU: 

 
LOT 1. PALAU GÜELL  

CIS Companyia Integral de Seguridad, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

04/07/2007 100 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

01/04/2008 100 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

18/03/2014 402 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

24/04/2009 189 162h/mes ------ 
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LOT 1. PALAU GÜELL  
CIS Companyia Integral de Seguridad, SA 

Categoria 
professional 

Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/04/2008 100 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

27/05/2011 189 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

16/01/2004 100 162h/mes ------ 

 
HA DE DIR: 

 
LOT 1. PALAU GÜELL  

CIS Companyia Integral de Seguridad, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

04/07/2007 100 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

01/04/2008 100 162h/mes Plus Cap d'Equip 

Vigilant de 
Seguretat 

18/03/2014 189 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

24/04/2009 189 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

01/04/2008 100 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

27/05/2011 189 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

16/01/2004 100 162h/mes ------ 

 
ON DIU: 

 
LOT 3. CERC 

Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

29/09/2012 100 162 ---- 

Vigilant de 
Seguretat 

04/11/2013 502 81 ---- 

 
HA DE DIR: 

 
LOT 3. CERC 

Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

29/09/2012 100 162 ---- 

Vigilant de 
Seguretat 

04/11/2014 502 81 ---- 

 
 
 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 210

ON DIU: 
 

LOT 6. RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL - EDIFICI RELLOTGE  
Protección de Patrimonios, SA 

Categoria 
professional 

Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/12/2003 189 162 
Plus lloc de treball 120 

€/mes 
Vigilant de 
Seguretat 

02/12/1998 100 162 
Millora voluntària 
23,25 €/mes fix 

Vigilant de 
Seguretat 

27/10/2008 100 162 
Plus cap d'equip 89,75 

€/mes 
Vigilant de 
Seguretat 

16/11/2005 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

27/11/2007 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/05/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/06/2009 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

16/11/2009 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/08/2011 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

24/04/1995 100 1 62 

Plus perillositat 
consolidat 139,02 

€/mes Millora 
voluntària 74,11€/mes 

Vigilant de 
Seguretat 

05/09/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

02/06/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

29/11/2012 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

24/12/2009 200 81 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

03/09/2008 100 162 ----- 

 
HA DE DIR: 

 
LOT 6. RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL - EDIFICI RELLOTGE  

Protección de Patrimonios, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/12/2003 189 162 
Plus lloc de treball 120 

€/mes 
Vigilant de 
Seguretat 

02/12/1998 100 162 
Millora voluntària 

23,25 €/mes  
Vigilant de 
Seguretat 

27/10/2008 100 162 
Plus cap d'equip 

90,19 €/mes 
Vigilant de 
Seguretat 

16/11/2005 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

27/11/2007 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/05/2008 100 162 ----- 
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LOT 6. RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL - EDIFICI RELLOTGE  
Protección de Patrimonios, SA 

Categoria 
professional 

Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

13/06/2009 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

16/11/2009 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/08/2011 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

24/04/1995 100 162 

Plus perillositat 
consolidat 139,72 

€/mes Millora 
voluntària 74,11€/mes 

Vigilant de 
Seguretat 

05/09/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

02/06/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

29/11/2012 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

24/12/2009 200 81 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

02/09/2008 100 162 ----- 

Vigilant de * 
Seguretat 

09/04/2004 100 162 ------ 

 
 

* Aquest VS en aquest servei només presta 81 hores mensuals, essent aquesta la seva jornada 
amb dret a subrogació. 
 
 

ON DIU: 
 
 

LOT 7. RECINTE MUNDET - PAVELLÓ NORD – EDIFICI SERRADELL TRABAL 
Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 

Categoria 
professional 

Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/08/2006 100 162 
Compl. Lloc de treball 
145,00€ + Cap d’Equip 

89,74€ 
Vigilant de 
Seguretat 

01/03/2000 100 162 
Millora voluntària 

300,00€ 
Vigilant de 
Seguretat 

01/06/2006 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/03/2010 289 30 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/11/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/01/2005 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

20/06/2011 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

15/04/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

03/02/2009 100 162 ----- 
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LOT 7. RECINTE MUNDET - PAVELLÓ NORD – EDIFICI SERRADELL TRABAL 
Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 

Categoria 
professional 

Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

16/12/2006 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

30/04/2004 100 162 
Plus Radioscòpia 0,19€ 

hora/treballada 
Vigilant de 
Seguretat 

23/07/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

06/03/2013 401 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/05/2013 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

05/03/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/12/1999 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/05/2013 200 81 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/02/2014 502 34 ----- 

 
 

HA DE DIR: 
 
 

LOT 7. RECINTE MUNDET - PAVELLÓ NORD – EDIFICI SERRADELL TRABAL 
Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 

Categoria 
professional 

Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/08/2006 100 162 
Compl. Lloc de treball 
145,00€ + Cap d’Equip 

89,74€ 
Vigilant de * 

Seguretat 
01/03/2000 100 162 

Millora voluntària 
300,00€ 

Vigilant de 
Seguretat 

01/06/2006 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/03/2010 289 30 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/11/2007 100 162 ----- 

Vigilant de * 
Seguretat 

01/01/2005 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

20/06/2011 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

15/04/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

03/02/2009 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

16/12/2006 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

30/04/2004 100 162 
Plus Radioscòpia 0,19€ 

hora/treballada 
Vigilant de 
Seguretat 

23/07/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

06/03/2013 401 162 ----- 
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LOT 7. RECINTE MUNDET - PAVELLÓ NORD – EDIFICI SERRADELL TRABAL 
Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 

Categoria 
professional 

Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/04/1995 100 162 ---- 

Vigilant de 
Seguretat 

05/03/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/02/1999 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

09/04/2008 100 162 ---- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/06/2007 200 81 ---- 

 
 
* Litigi per quantitat. Pendent de sentència. 
 
 
ATÈS que aquests errors no afecten l’import del pressupost màxim de licitació,  però si 
afecten a la data prevista per iniciar els diferents contractes, que passa de l’1 de juliol 
a l’1 de setembre de 2015. Per aquest motiu cal modificar les imputacions 
pressupostàries de la despesa de 6.647.454,24 € (sis milions sis-cents quaranta-set 
mil quatre-cents cinquanta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims) IVA inclòs a cada 
un dels exercicis, d’acord amb el següent detall : 
 
 

Lot 1 Palau Güell i annex 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic
2015 87.761,78 € 10030 33310 22701 
2016 263.285,35 € 10030 333 227 
2017 175.523,57 € 10030 333 227 

Part variable 

2015 629,60 € 10030 33310 22701 

2016 1.888,81 € 10030 333 227 

2017 1.259,21 € 10030 333 227 
 
 

Lot 2 Espai Francesca Bonnemaison 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic
2015 25.290,06 € 10030 92021 22701 
2016 75.870,19 € 10030 920 227 
2017 50.580,13 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 944,41 € 10030 92021 22701 
2016 2.833,21 € 10030 920 227 
2017 1.888,81 € 10030 920 227 
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Lot 3 CERC 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic
2015 22.036,01 € 10030 92021 22701 
2016 66.108,04 € 10030 920 227 
2017 44.072,02 € 10030 920 227 

 
Part variable 

2015 314,81 € 10030 92021 22701 
2016 944,40 € 10030 920 227 
2017 629,60 € 10030 920 227 

 
 

Lot 4 SPOTT 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic
2015 20.462,01 € 10030 92021 22701 
2016 61.386,01 € 10030 920 227 
2017 40.924,00 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 314,80 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 629,60 € 10030 920 227 

 
 

Lot 5 Edifici Londres, 55-57 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic
2015 22.304,33 € 10030 92021 22701 
2016 66.913,00 € 10030 920 227 
2017 44.608,67 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 314,80 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 629,60 € 10030 920 227 

 
 

Lot 6 Recinte Escola Industrial - Edifici del Rellotge 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic
2015 197.238,54 € 10030 92021 22701 
2016 591.715,57 € 10030 920 227 
2017 394.477,05 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 314,81 € 10030 92021 22701 
2016 944,40 € 10030 920 227 
2017 629,60 € 10030 920 227 
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Lot 7 
Recinte Mundet - Pavelló Nord - Edifici Serradell Trabal – 
Edifici Migjorn 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic

2015 291.730,36 € 10030 93312 22701 
2016 875.191,07 € 10030 933 227 
2017 583.460,72 € 10030 933 227 

Part variable 
2015 314,80 € 10030 93312 22701 
2016 944,41 € 10030 933 227 
2017 629,60 € 10030 933 227 

 
 

Lot 8 Recinte Maternitat - Pavelló Cambó - Pavelló Mestral 
Part fixa recinte Maternitat 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic
2015 138.579,91 € 10030 93313 22701 
2016 415.739,73 € 10030 933 227 
2017 277.159,82 € 10030 933 227 

Part variable recinte Maternitat 
2015 314,80 € 10030 93313 22701 
2016 944,41 € 10030 933 227 
2017 629,60 € 10030 933 227 

Part fixa Pavellons Cambó i Mestral 
2015 79.813,41 € 10030 92021 22701 
2016 239.440,25 € 10030 920 227 
2017 159.626,83 € 10030 920 227 

 
 

Lot 9 Recinte Torribera 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic
2015 130.425,50 € 10030 93314 22701 
2016 391.276,49 € 10030 933 227 
2017 260.850,99 € 10030 933 227 

 
 

Lot 10 PDL 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic
2015 88.804,32 € 10030 92021 22701 
2016 266.412,96 € 10030 920 227 
2017 177.608,64 € 10030 920 227 

 
VIST que l’article 155.4 del text refòs de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP) estableix que el 
desistiment només es pot fonamentar en una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
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ATÈS que no s’ha produït cap infracció de les normes de preparació del contracte. 
 
VIST que no produeix cap indefensió i que no comporta la vulneració dels principis 
propis de la contractació pública, atès que cap empresa ha presentat oferta, que el 
termini de presentació d’ofertes ha quedat suspès i que se n’atorgarà un de nou quan 
sigui aprovada la present resolució. 
 
ATÈS que es tracta d’un error no invalidant i esmenable i vistos els principis 
d’eficiència i d’eficàcia recollits en l’article 22 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 delegat en la Junta de Govern la competència objecte del 
present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 
8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 
de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 2015, respectivament).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- ESMENAR, d’acord amb la part expositiva, els errors detectats en la clàusula  
2.8) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars de l’expedient de contractació, aprovat per Junta 
de Govern de data 26 de març de 2015, relatiu al Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en  els següents 10 lots: 
   

Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex 
Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison 

Lot 3 
Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos 
Culturals (en endavant CERC) 

Lot 4 
Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament 
de Drogodependències, (en endavant SPOTT) 

Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres 

Lot 6 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici 
del Rellotge 

Lot 7 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - 
Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn 

Lot 8 
Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló Cambó 
-Pavelló Mestral 

Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera 

Lot 10 
Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució 
Logística (en endavant PDL) 

 
de manera que en la clàusula 2.8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
d’acord amb la informació facilitada per les empreses en dates 20 i 21 d’abril, 
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ON DIU: 

 
LOT 1. PALAU GÜELL  

CIS Companyia Integral de Seguridad, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

04/07/2007 100 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

01/04/2008 100 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

18/03/2014 402 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

24/04/2009 189 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

01/04/2008 100 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

27/05/2011 189 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

16/01/2004 100 162h/mes ------ 

 
HA DE DIR: 

 
LOT 1. PALAU GÜELL  

CIS Companyia Integral de Seguridad, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

04/07/2007 100 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

01/04/2008 100 162h/mes Plus Cap d'Equip 

Vigilant de 
Seguretat 

18/03/2014 189 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

24/04/2009 189 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

01/04/2008 100 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

27/05/2011 189 162h/mes ------ 

Vigilant de 
Seguretat 

16/01/2004 100 162h/mes ------ 

 
ON DIU: 

 
LOT 3. CERC 

Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

29/09/2012 100 162 ---- 

Vigilant de 
Seguretat 

04/11/2013 502 81 ---- 
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HA DE DIR: 

 
LOT 3. CERC 

Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

29/09/2012 100 162 ---- 

Vigilant de 
Seguretat 

04/11/2014 502 81 ---- 

 
ON DIU: 

 
LOT 6. RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL - EDIFICI RELLOTGE  

Protección de Patrimonios, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/12/2003 189 162 
Plus lloc de treball 120 

€/mes 
Vigilant de 
Seguretat 

02/12/1998 100 162 
Millora voluntària 
23,25 €/mes fix 

Vigilant de 
Seguretat 

27/10/2008 100 162 
Plus cap d'equip 89,75 

€/mes 
Vigilant de 
Seguretat 

16/11/2005 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

27/11/2007 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/05/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/06/2009 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

16/11/2009 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/08/2011 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

24/04/1995 100 1 62 

Plus perillositat 
consolidat 139,02 

€/mes Millora 
voluntària 74,11€/mes 

Vigilant de 
Seguretat 

05/09/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

02/06/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

29/11/2012 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

24/12/2009 200 81 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

03/09/2008 100 162 ----- 
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HA DE DIR: 

 
LOT 6. RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL - EDIFICI RELLOTGE  

Protección de Patrimonios, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/12/2003 189 162 
Plus lloc de treball 120 

€/mes 
Vigilant de 
Seguretat 

02/12/1998 100 162 
Millora voluntària 

23,25 €/mes  
Vigilant de 
Seguretat 

27/10/2008 100 162 
Plus cap d'equip 

90,19 €/mes 
Vigilant de 
Seguretat 

16/11/2005 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

27/11/2007 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/05/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/06/2009 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

16/11/2009 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/08/2011 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

24/04/1995 100 162 

Plus perillositat 
consolidat 139,72 

€/mes Millora 
voluntària 
74,11€/mes 

Vigilant de 
Seguretat 

05/09/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

02/06/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

29/11/2012 189 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

24/12/2009 200 81 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

02/09/2008 100 162 ----- 

Vigilant de * 
Seguretat 

09/04/2004 100 162 ------ 

 
* Aquest VS en aquest servei només presta 81 hores mensuals, essent aquesta la seva jornada 
amb dret a subrogació. 
 

ON DIU: 
 

LOT 7. RECINTE MUNDET - PAVELLÓ NORD – EDIFICI SERRADELL TRABAL 
Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 

Categoria 
professional 

Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/08/2006 100 162 
Compl. Lloc de treball 
145,00€ + Cap d’Equip 

89,74€ 
Vigilant de 
Seguretat 

01/03/2000 100 162 
Millora voluntària 

300,00€ 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 220

LOT 7. RECINTE MUNDET - PAVELLÓ NORD – EDIFICI SERRADELL TRABAL 
Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 

Categoria 
professional 

Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/06/2006 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/03/2010 289 30 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/11/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/01/2005 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

20/06/2011 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

15/04/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

03/02/2009 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

16/12/2006 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

30/04/2004 100 162 
Plus Radioscòpia 0,19€ 

hora/treballada 
Vigilant de 
Seguretat 

23/07/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

06/03/2013 401 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/05/2013 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

05/03/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/12/1999 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/05/2013 200 81 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/02/2014 502 34 ----- 

 
HA DE DIR: 

 
LOT 7. RECINTE MUNDET - PAVELLÓ NORD – EDIFICI SERRADELL TRABAL 

Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 
Categoria 

professional 
Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

01/08/2006 100 162 
Compl. Lloc de treball 
145,00€ + Cap d’Equip 

89,74€ 
Vigilant de * 

Seguretat 
01/03/2000 100 162 

Millora voluntària 
300,00€ 

Vigilant de 
Seguretat 

01/06/2006 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/03/2010 289 30 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

13/11/2007 100 162 ----- 

Vigilant de * 
Seguretat 

01/01/2005 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

20/06/2011 100 162 ----- 
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LOT 7. RECINTE MUNDET - PAVELLÓ NORD – EDIFICI SERRADELL TRABAL 
Seguridad Profesional Mediterrànea, SA 

Categoria 
professional 

Antiguitat Contracte Hores mensuals Plusos mensuals 

Vigilant de 
Seguretat 

15/04/2008 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

03/02/2009 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

16/12/2006 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

30/04/2004 100 162 
Plus Radioscòpia 0,19€ 

hora/treballada 
Vigilant de 
Seguretat 

23/07/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

06/03/2013 401 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/04/1995 100 162 ---- 

Vigilant de 
Seguretat 

05/03/2007 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/02/1999 100 162 ----- 

Vigilant de 
Seguretat 

09/04/2008 100 162 ---- 

Vigilant de 
Seguretat 

01/06/2007 200 81 ---- 

 

* Litigi per quantitat. Pendent de sentència. 
 

Segon.- REAJUSTAR les anualitats pressupostàries per tal d’adequar-les als nous 
efectes de la contractació, d’acord amb el següent detall : 
 

Lot 1 Palau Güell i annex 
Part fixa 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic
2015 87.761,78 € 10030 33310 22701 
2016 263.285,35 € 10030 333 227 
2017 175.523,57 € 10030 333 227 

Part variable 
2015 629,60 € 10030 33310 22701 
2016 1.888,81 € 10030 333 227 
2017 1.259,21 € 10030 333 227 

 
Lot 2 Espai Francesca Bonnemaison 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic

2015 25.290,06 € 10030 92021 22701 
2016 75.870,19 € 10030 920 227 
2017 50.580,13 € 10030 920 227 

Part variable 

2015 944,41 € 10030 92021 22701 

2016 2.833,21 € 10030 920 227 

2017 1.888,81 € 10030 920 227 
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Lot 3 CERC 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic

2015 22.036,01 € 10030 92021 22701 
2016 66.108,04 € 10030 920 227 
2017 44.072,02 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 314,81 € 10030 92021 22701 
2016 944,40 € 10030 920 227 
2017 629,60 € 10030 920 227 

 
Lot 4 SPOTT 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic

2015 20.462,01 € 10030 92021 22701 
2016 61.386,01 € 10030 920 227 
2017 40.924,00 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 314,80 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 629,60 € 10030 920 227 

 
Lot 5 Edifici Londres, 55-57 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic

2015 22.304,33 € 10030 92021 22701 
2016 66.913,00 € 10030 920 227 
2017 44.608,67 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 314,80 € 10030 92021 22701 
2016 944,41 € 10030 920 227 
2017 629,60 € 10030 920 227 

 
Lot 6 Recinte Escola Industrial - Edifici del Rellotge 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic

2015 197.238,54 € 10030 92021 22701 
2016 591.715,57 € 10030 920 227 
2017 394.477,05 € 10030 920 227 

Part variable 
2015 314,81 € 10030 92021 22701 
2016 944,40 € 10030 920 227 
2017 629,60 € 10030 920 227 
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Lot 7 
Recinte Mundet - Pavelló Nord - Edifici Serradell Trabal – 
Edifici Migjorn 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic

2015 291.730,36 € 10030 93312 22701 
2016 875.191,07 € 10030 933 227 
2017 583.460,72 € 10030 933 227 

Part variable 
2015 314,80 € 10030 93312 22701 
2016 944,41 € 10030 933 227 
2017 629,60 € 10030 933 227 

 
Lot 8 Recinte Maternitat - Pavelló Cambó - Pavelló Mestral 

Part fixa recinte Maternitat 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic

2015 138.579,91 € 10030 93313 22701 
2016 415.739,73 € 10030 933 227 
2017 277.159,82 € 10030 933 227 

Part variable recinte Maternitat 
2015 314,80 € 10030 93313 22701 
2016 944,41 € 10030 933 227 
2017 629,60 € 10030 933 227 

Part fixa Pavellons Cambó i Mestral 
2015 79.813,41 € 10030 92021 22701 
2016 239.440,25 € 10030 920 227 
2017 159.626,83 € 10030 920 227 

 
Lot 9 Recinte Torribera 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic

2015 130.425,50 € 10030 93314 22701 
2016 391.276,49 € 10030 933 227 
2017 260.850,99 € 10030 933 227 

 
Lot 10 PDL 

Part fixa 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic

2015 88.804,32 € 10030 92021 22701 
2016 266.412,96 € 10030 920 227 
2017 177.608,64 € 10030 920 227 

 
Tercer.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir 
aquesta contractació amb les rectificacions i modificacions esmentades que, juntament 
amb el Plec de Prescripcions Tècniques aprovat per Junta de Govern de data 26 de 
març de 2015, han de regir aquesta contractació. 
 
Quart.- PROSSEGUIR la contractació mitjançant tramitació ordinària, no subjecta a 
regulació harmonitzada (categoria 23 de l’Annex II del TRLCSP), procediment obert i 
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adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el que 
disposen els articles 150 i 157 a 161 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria corresponent de la licitació en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Servei de Programació 
 
14.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de  23.746,12 € (vint-i-tres mil set-cents quaranta-sis euros 
amb dotze cèntims) a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell SA per finançar les inversions del 
pressupost 2015.- 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, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015.  
 
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 
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de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presentà en data 13 de març de 2015 una 
sol·licitud d'un préstec de 494.500  € 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 Andreu de la 
Barca. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 494.500 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,876%; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 494.500 € amb una subvenció d’import de 
23.746,12 €, 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13 
de gener de 2015. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 23.746,12 € (vint-i-tres mil set-cents quaranta-sis 
euros amb dotze cèntims) a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 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 13 de 
març de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200. 
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 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 Presidència, concedir una 
subvenció per import de 143.324,78 € (cent quaranta-tres mil tres-cents vint-i-
quatre euros amb setanta-vuit cèntims)  a l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell SA per finançar 
les inversions del pressupost 2015.- 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, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
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En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
 
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentà en data 24 d'abril de 2015 una 
sol·licitud d'un préstec de 2.984.660  € 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 Feliu de Llobregat. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.984.660 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,876 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 2.984.660 € amb una subvenció d’import de 
143.324,78 €, 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13 
de gener de 2015. 
 

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

 

 ACORDS 
 

Primer.- SUBVENIR en un import de 143.324,78 € (cent quaranta-tres mil tres-cents 
vint-i-quatre euros amb setanta-vuit cèntims) a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
per subsidiar el préstec concedit pel BANCO DE SABADELL S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 24 d'abril de 2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
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16.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 32.365,80 € (trenta-dos mil tres-cents seixanta-cinc 
euros amb vuitanta cèntims) a l'Ajuntament de Masquefa, a l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Sabadell SA per finançar les inversions del pressupost 
2015.- 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, i prorrogant per a 2015 en 
data 9 d’abril de 2015.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 9 d’abril de 2015 es va aprovar l’adaptació de la fixació 
del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2015, d’acord amb la resolució de 5 
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual 
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals. 
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L'Ajuntament de Masquefa presentà en data 13 d'abril de 2015 una sol·licitud d'un 
préstec de 674.000  € 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 Masquefa. 
 
El Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 674.000 € amb un termini de 10 anys que inclou una carència de 12 
mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor més 0,876 %; del qual 
Diputació de Barcelona subvenciona 674.000 € amb una subvenció d’import de 
32.365,80 €, 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 5 de 
febrer de 2013 (núm. de registre 673/13), 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 1/2015, 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. 5/2015, de data 8 de gener de 2015, i publicada en el BOPB de 13 
de gener de 2015. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 32.365,80 € (trenta-dos mil tres-cents seixanta-
cinc euros amb vuitanta cèntims) a l'Ajuntament de Masquefa 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 13 d'abril de 
2015, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/76200. 
 
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Masquefa, 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. 
 
17.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 122.000 € (cent vint-i-dos mil euros), per finançar 
l’actuació local “Condicionament casc antic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Borredà.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Borredà, presentada en data 
24/12/2014 per finançar la inversió “Condicionament casc antic” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Borredà 
Actuació:  Condicionament casc antic 
Import crèdit:  122.000 € 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,62% 
Interessos implícits estimats 4.059,07 € 
Anualitats:  10 
Referència: 143/2014 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i 
Política Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, 
de 7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 
5/3/2015), 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vint-i-dos mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
18.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 108.432,76 € (cent vuit mil quatre-cents trenta-dos euros 
amb setanta-sis cèntims), per finançar l’actuació local “Aigua M. Parc i St. Pau 
Guàrdia”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament del Bruc.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
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les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament del Bruc, presentada en data 
21/1/2015 per finançar la inversió “Aigua M. Parc i St. Pau Guàrdia” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament del Bruc 
Actuació:  Aigua M. Parc i St. Pau Guàrdia 
Import crèdit:  108.432,76 € 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,62% 
Interessos implícits estimats 3.607,67€ 
Anualitats:  10 
Referència: 3/2015 
 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i 
Política Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 
5/3/2015), 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vuit mil quatre-cents trenta-
dos euros amb setanta-sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
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19.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 21.686,84 € (vint-i-un mil sis-cents vuitanta-sis euros 
amb vuitanta-quatre cèntims), per finançar l’actuació local “Planta 1 casal 
familiar”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament del Bruc.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament del Bruc, presentada en data 
21/1/2015 per finançar la inversió “Planta 1 casal familiar” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015).  
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament del Bruc 
Actuació:  Planta 1 casal familiar 
Import crèdit:  21.686,84 € 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,62% 
Interessos implícits estimats 721,55 € 
Anualitats:  10 
Referència: 4/2015 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i 
Política Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 
5/3/2015), 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-un mil sis-cents vuitanta-sis 
euros amb vuitanta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
20.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta mil euros), per finançar 
l’actuació local “Inversió 2015”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Canyelles.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Canyelles, presentada en 
data 5/3/2015 per finançar la inversió “Inversió 2015” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de  13 de gener de 2015).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Canyelles 
Actuació:  Inversió 2015 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,62% 
Interessos implícits estimats 4.990,66 € 
Anualitats:  10 
Referència: 13/2015 

 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i 
Política Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 
5/3/2015), 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120. 
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
21.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 51.970,20 € (cinquanta-un mil nou-cents setanta euros 
amb vint cèntims), per finançar l’actuació local “Exprop. per a urb. Pla Salut”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Cardona.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cardona, presentada en 
data 26/2/2015 per finançar la inversió “Exprop. per a urb. Pla Salut” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de 13 de gener de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Cardona 
Actuació:  Exprop. per a urb. Pla Salut 
Import crèdit:  51.970,20 € 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,62% 
Interessos implícits estimats 1.729,10 € 
Anualitats:  10 
Referència: 16/2015 

 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i 
Política Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 
5/3/2015), 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta-un mil nou-cents 
setanta euros amb vint cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
22.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 84.424 € (vuitanta-quatre mil quatre-cents vint-i-quatre 
euros), per finançar l’actuació local “Reparació aparcament plaça Portalet”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Cardona.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, 
Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent:  
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cardona, presentada en 
data 25/2/2015 per finançar la inversió “Reparació aparcament plaça Portalet” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de  13 de gener de 2015).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Cardona 
Actuació:  Reparació aparcament plaça Portalet 
Import crèdit:  84.424 € 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,62% 
Interessos implícits estimats 2.808,88 € 
Anualitats:  10 
Referència: 12/2015 

 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i 
Política Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 
5/3/2015), 
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Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-quatre mil quatre-cents 
vint-i-quatre euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
23.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 154.812,84 € (cent cinquanta-quatre mil vuit-cents dotze 
euros amb vuitanta-quatre cèntims), per finançar l’actuació local “Enllumenat 
públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, 
presentada en data 5/3/2015 per finançar la inversió “Enllumenat públic” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
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Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de  13 de gener de 2015).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Quirze Safaja 
Actuació:  Enllumenat públic 
Import crèdit:  154.812,84 € 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,62% 
Interessos implícits estimats 5.150,79 € 
Anualitats:  10 
Referència: 7/2015 

 
* d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i 
Política Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015), actualitzada per la  Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 
5/3/2015), 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta-quatre mil vuit-
cents dotze euros amb vuitanta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
24.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), per finançar 
l’actuació local “Inversions 2014”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Sentmenat.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 

Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria Generals del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals(B.O.E. núm. 33, de 
7/2/2015). 
 

Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als qualses determina la comptabilització 
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la 
Caixa de Crèdit. 
 

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sentmenat, presentada en 
data 16/12/2014 per finançar la inversió “Inversions 2014” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de  13 de gener de 2015).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sentmenat 
Actuació:  Inversions 2014 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Tipus d’interès implícit* 0,62% 
Interessos implícits estimats 5.822,43 € 
Anualitats:  10 
Referència: 141/2014 
*d’acord amb la Resolució de 5/2/2015 de la Secretaria Gral. del Tresor i Política 
Financera, sobre el principi de prudència financera (B.O.E. núm. 33, de 7/2/2015), 
actualitzada per la  Resolució de 5/3/2015 (B.O.E. núm. 56, de 5/3/2015), 
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Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.  
 
25.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, mantenir la vigència 
d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € (vint-i-cinc mil euros), per finançar 
l’actuació local “Mirador del riu i raval Clot”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.- 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: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19/12/13, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb les següents 
condicions: 
 

Actuació: Mirador del riu i raval Clot 
Import crèdit:  175.000€ 
Interès:  0% 
Anualitats: 10 
Referència: 95/2013 

 
En data 13/11/14, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar un 
canvi de destinació parcial d’aquest crèdit, per aplicar 150.000 € a l’actuació 
“Arranjament plaça Clavé”. 
Vist que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha sol·licitat el pagament de 
l’esmentat crèdit, acreditant l’execució de l’actuació finançada. 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crédit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l'apartat 3.3.F de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 
(publicada al BOPB de  13 de gener de 2015).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  MANTENIR la vigència del crèdit que tot seguit es detalla, tal com va resultar de 
la modificació aprovada en 13/11/14: 
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Ens local:  Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
Actuació: Mirador del riu i raval Clot 
Import crèdit:  25.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats: 10 
Referència: 95/2013 

 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/94200/82120. 
 
Tercer.- ENTENDRE efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta declaració i de 
l’aplicació del conveni signat en 17/10/14 si transcorregut el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap 
objecció per part de l’Ajuntament 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
26.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Tom I 
“Configuració” del Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de 
la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern de data 21 de març de 
2002 va aprovar el Model i el Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni 
de la Diputació de Barcelona, integrat pel Tom I “Configuració” que recull la definició 
de les tipologies gestionades per la Corporació; el Tom II “Procediments” i el Tom III 
“Explotació”. 
 
Des de la seva aprovació a l’any 2002 i fins a l’actualitat, fruit de la gestió continuada 
del patrimoni, els criteris dels actius a inventariar s’han anat definint, perfeccionant i 
adaptant a la realitat canviant. 
 
Altrament, l’evolució de les noves tecnologies des de l’any 2002 va motivar que durant 
l’exercici 2012 es dugués a terme la migració de la versió de l’aplicatiu A4 d’Inventari 
de Béns de la Corporació a la versió A4 web, amb la finalitat d’aconseguir una gestió 
més acurada dels béns que integren el patrimoni de la Corporació. 
 
L’Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, aprovà la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local, que substitueix i derogà la Instrucció aprovada per l’Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i que d’acord amb allò previst en l’article únic 
d’aquesta Ordre, és d’aplicació a les entitats locals, els seus organismes autònoms, 
societats mercantils locals i entitats públiques empresarials locals, en els termes que al 
respecte s’estableixen en la pròpia Instrucció. La nova Instrucció entrà en vigor el 
passat 1 de gener de 2015. 
 
L’aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local produeix una 
profunda transformació en els criteris de gestió i comptabilització, situació que provoca 
la necessitat d’actualitzar el Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni 
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de la Diputació de Barcelona. Així mateix, l’aplicatiu A4 web ha sofert les modificacions 
pertinents amb l’objecte d’adaptar-se a la nova Instrucció de comptabilitat. 
 
Per tot l’exposat, l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària està elaborant un nou 
Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de la Corporació, amb 
l’objecte d’introduir els canvis normatius de la nova Instrucció i els nous criteris 
adoptats, així com de millorar els procediments de tramitació existents, incorporant 
nous processos i suprimint d’altres que no s’utilitzen. 
 
Atesa la complexitat que implica el nou Manual de gestió, assumit íntegrament amb els 
mitjans personals de què disposa l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i la 
implicació d’altres unitats organitzatives de la Corporació, es creu oportú aprovar-lo en 
diferents fases. 
 
En una primera fase, s’ha elaborat el Tom I “Configuració” que recull les tipologies 
d’actius actualitzades i gestionades per la Diputació de Barcelona, així com les dades i 
els criteris associats a aquestes tipologies. 
 
Posteriorment s’aprovaran les “Operacions Patrimonials”, integrades per un recull de 
fitxes descriptives corresponents a altes, baixes, moviments i operacions mixtes; i es 
definiran els “Procediments”. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, 
ambdós de data 10 d’abril de 2015. 
 
Vista l’Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprovà la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 8 de 
gener de 2015 (núm. de registre 3/15), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present dictamen, tal com consta a l’apartat 3.4.h) de la 
Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per decret de la 
Presidència núm. 29/2015, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 
de gener de 2015, respectivament). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent 
 

ACORD 
 
Únic.- APROVAR el Tom I “Configuració” del Manual de gestió integral i 
descentralitzada del patrimoni de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’annex que 
s’acompanya, el qual recull un conjunt de criteris amb els quals la Corporació 
gestionarà el seu patrimoni i que són els següents: 
 

- Taules d’organitzacions i societats. 
- Gestió de les localitzacions físiques. 
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- Classificació de l’immobilitzat. 
- Criteris d’amortització. 
- Comptes de balanç vinculats a les famílies morfològiques. 
- Llibres d’inventari i epígrafs. 
- Metodologia d’aplicació de les famílies morfològiques. 

 
27.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, declarar un conjunt 
de béns mobles i informàtics com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de 
l’inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i 
Ajuntaments.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius d’aquesta Corporació, han comunicat a aquesta Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària que s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú per 
a la cessió de béns mobles i informàtics a diferents Entitats i Ajuntaments.  
 
Atès que les diferents Entitats i Ajuntaments, han sol·licitat a la Diputació de Barcelona 
la cessió de béns mobles i informàtics.  
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 18 de març 
de 2015, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària 
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva 
declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques 
tècniques, i al seu grau d’obsolescència.  
 
Atès que les Entitats i Ajuntaments, s’han mostrat interessats en els esmentats béns, 
per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en el 
registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per 
a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la 
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Vistos la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’Informe  
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de dates 17 i 18 de març de 2015.  
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret de data 8 de 
gener de 2015 (núm. de registre 3/15), va acordar delegar en la Junta de Govern la 
competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 lletra h) de la 
Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 29/15 de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de 13 i 22 de 
gener de 2015, respectivament). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
  

ACORDS 
 
Primer.- DECLARAR els béns mobles i informàtics relacionats a l’annex, que seran 
cedits a diferents Entitats i  Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels 
criteris per a la cessió de béns mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996), amb el següent 
resum: 
 

- Ajuntament de Cabrera de Mar: 10 ordinadors 
- Ajuntament de Mataró: 18 ordinadors 
- Ajuntament de la Palma de Cervelló: 1 taulell mostrador 
- Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor: 6 ordinadors 
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 10 ordinadors 
- CEIP Vicente Aleixandre de Martorell: 5 ordinadors 
- AMPA IES Valerià Pujol i Bosch de Premià de Dalt: 5 ordinadors 

 
Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns a les Entitats i 
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que 
s’acompanya. 
 
Quart.- CONDICIONAR  l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de les Entitats i Ajuntaments, que hauran de ser notificats a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a les Entitats i Ajuntaments per al seu 
coneixement i efectes. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
28.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, la resolució de la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona, per promoure l’ocupació a la indústria local.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Primera i Presidenta Delegada de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
1. Normativa  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
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Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança), i que en el seu article 11.2 estableix que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària d’atorgament de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que en aplicació de l’article 54.1. f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
les subvencions s’atorguen en dictar-se en exercici de potestats discrecionals; ja que 
les sol·licituds s’examinen per un òrgan col·legiat, que ha de valorar els projectes tenint 
en compte els criteris d’adjudicació establerts. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que les Bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de 
la Diputació de Barcelona per promoure l’ocupació a la indústria local, es van aprovar 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària celebrada el 
dia 18 de desembre de 2014, havent-se publicat al BOP de data 23 de desembre de 
2014 i finalitzant el termini de presentació de projectes el 23 de febrer de 2015. 
 
2. Fase de presentació de sol·licituds 
 
La presentació i revisió de sol·licituds s’ha realitzat a través de les oficines de Registre 
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’establert a l’article 9 de les bases 
reguladores i convocatòria. 
 
En el marc de la present convocatòria s’han presentat 12 sol·licituds de subvenció, 
dins de termini. 
 
3. Fase d’instrucció de sol·licituds 
 
Totes les sol·licituds presentades han estat revisades per part de la unitat prestadora i, 
en la mesura que s’ha determinat l’existència d’errors esmenables, s’ha requerit als 
ens destinataris per tal de procedir a la seva correcció. El termini per a la rectificació 
de defectes o omissions en la documentació ha estat de 10 dies hàbils a partir del dia 
següent a la notificació, tal com es regula a l’article 10 de les bases reguladores i 
convocatòria. 
 
Totes les entitats requerides han presentat la documentació esmenada dins del termini 
màxim previst i de forma ajustada al contingut de les esmentades bases reguladores. 



 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 
 
 

 248

El responsable del procediment d’instrucció és la Gerència de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Feta l’esmentada revisió, s’han valorat, per a determinar la seva estimació o 
desestimació. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds, el centre gestor ha aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris que consten a les bases reguladores i convocatòria, vetllant 
en tot cas per l’aplicació de criteris objectius en la concessió de les subvencions. 
 
Tal com es disposa a l’article 12 de les bases reguladores i convocatòria, s’ha utilitzat 
un sistema de puntuació sobre base 100 que assigna a cada criteri de valoració una 
puntuació màxima indicativa de la seva rellevància en funció de les finalitats definides. 
 
Com a resultat del procés de valoració, totes les sol·licituds presentades han estat 
estimades en obtenir una valoració superior a 50 punts i disposar de recursos per 
atendre-les. 
 
La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació ha elaborat i fa custòdia 
del corresponent informe d’instrucció, que conté l’explicació de la forma com s’han 
ponderat els criteris de valoració de les bases reguladores i convocatòria, i d’aquells 
aspectes rellevants relatius a la instrucció, així com les fitxes valoratives on consta la 
motivació de les puntuacions atorgades. 
  
Als efectes d’examinar i valorar l’informe d’instrucció, l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local s’ha reunit formalment a través d’un òrgan col·legiat. Aquest òrgan 
està presidit per la vicepresidenta primera i presidenta delegada de l’Àrea i també en 
són membres titulars el diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació, la 
coordinadora de l’Àrea, el gerent de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació i la directora de Serveis de Suport a la Coordinació General. 
 
En el termini previst, s’ha pogut constituir vàlidament en comptar amb la presència de 
la Presidenta i el Secretari, i comptar amb el quòrum mínim necessari. 
 
L’òrgan col·legiat ha examinat els següents apartats de l’informe d’instrucció: 
 

- Explicació del procediment de revisió de sol·licituds. 
 

- Explicació del  procediment de valoració de sol·licituds i, en particular:  
 Valoració exclusiva de les sol·licituds que s’adeqüen a l’objecte i finalitats 

de la subvenció i que compleixen tots els requisits i condicions establerts a 
les bases i a les pautes detallades a la Guia metodològica per a 
l’elaboració del projecte publicada a la web corporativa. 

 Aplicació íntegra i exclusivament dels criteris objectius de valoració que 
consten a la base 12 de les citades bases, valorant sobre un màxim de 100 
punts i, en tot cas, segons la distribució especificada a les mateixes bases 
reguladores, indicativa de la rellevància de cada criteri en funció de les 
finalitats definides. 
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 Puntuació del grau d’assoliment de cada criteri d’acord amb la seva 
puntuació màxima establerta a les bases reguladores i convocatòria,  

 Sistema de transformació de la puntuació obtinguda per la sol·licitud en 
l’import de l’ajut: 
a) Aplicació d’un ajust financer. 
b) Escala per determinar l’import concedit segons la puntuació obtinguda. 
c) Distribució segons l’ordre de la puntuació obtinguda fins a exhaurir els 

imports disponibles. 
 

- Explicació del resultat del procés de valoració i de la proposta d’atorgament de 
les subvencions. 

 
I, un cop examinat, s’ha procedit a la validació de l’informe, de la qual cosa s’ha deixat 
constància a l’acta. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.3.e) 
de la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015 i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats als BOPB de 13 i 22 
de gener de 2015, respectivament). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, adopti 
els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’atorgament de les següents subvencions que s’han de destinar a 
finançar projectes que s’executin en el període comprés entre l’1de gener de 2015 i 
fins el 31 d’agost de 2016, en el marc de les bases reguladores i convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per promoure 
l’ocupació a la indústria local. 
 

Ens sol·licitant NIF 
Import de 
subvenció 
concedit 

Núm. Operació 
comptable 

Ajuntament de Vic XXX 200.000,00 € 1503002183/7 
Ajuntament de Mataró XXX 163.941,75 € 1503002183/3 
Ajuntament de Manresa XXX 243.980,00 € 1503002183/2 
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena XXX 92.137,50 € 1503002183/12 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda XXX 152.844,98 € 1503002183/5 
Consell Comarcal del Vallès Oriental XXX 230.863,50 € 1503002183/10 
Ajuntament de Sabadell XXX 147.473,41 € 1503002183/4 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès XXX 90.581,40 € 1503002183/8 
Ajuntament de Terrassa XXX 122.850,00 € 1503002183/6 
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat XXX 133.647,00 € 1503002183/1 
Agència de Desenvolupament del Berguedà XXX 160.825,42 € 1503002183/11 
Consell Comarcal del Baix Llobregat XXX 260.855,04 € 1503002183/9 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 2.000.000 € (dos milions 
d’euros), del pressupost de despeses 2015, amb càrrec a les aplicacions següents: 
 

Aplicacions pressupostàries 2015 
Imports 

concedits 
G/30101/24100/46200 1.255.318,54 € 
G/30101/24100/46300 92.137,50 € 
G/30101/24100/46500 491.718,54 € 
G/30101/24100/46700 160.825,42 € 

 
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de concessió de 
subvencions atorgades, d’acord amb l’article 27 de les bases reguladores i 
convocatòria, el detall dels ajuts atorgats, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació 
pressupostària, el/la beneficiari/a, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
29.- Dictamen que proposa, per delegació del Ple, rectificar l’error material 
existent a les 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 
2015 aprovades per la Junta de Govern en sessió de data 29 de gener de 2015 i, 
per delegació de la presidència, la resolució de la convocatòria, per un import de 
299.999,97 € (dos cents noranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb 
noranta-set cèntims).- 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 concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS).  
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de data 30 d'octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l'Ordenança). 
 
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 29 de 
gener de 2015, 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 
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Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, 
per a l’any 2015. 
 
Vist que aquesta convocatòria es va publicar al BOPB en data 5 de febrer de 2015 i 
que el termini de presentació de sol·licituds de projectes finalitzava als 20 dies naturals 
d’aquesta data, és a dir, el 25 de febrer de 2015. 
 
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 la gerència de Benestar Social ha efectuat una valoració tècnica de 
cadascuna de les sol·licituds de subvenció presentades, d’acord amb els criteris 
objectius d’atorgament continguts a la base 10 de les Bases Reguladores i 
Convocatòria per a la seva concessió. 
 
Atès que s’ha procedit a determinar l’import total dels ajuts assignats per a cada àmbit 
entre els projectes estimats en base a la puntuació obtinguda, que s’ha traduït en un 
import individualitzat de l’ajut (arrodonit a l’alça si la primera xifra decimal ha estat 5 o 
més o a la baixa si ha estat menys de 5), seguint el sistema de càlcul establert en la 
base 12 de les Bases que es basa en 6 trams que premien l’excel·lència dotant d’un 
major valor econòmic els punts dels projectes amb més puntuació. 
 
Atès que la Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, com a 
òrgan competent de la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions, ha 
detectat un error material en la base 12 de les bases que omet aquells projectes que 
hagin obtingut una valoració de 85 punts, donat que la redacció continguda a les bases 
és la següent: 
 
“A tal efecte, s’establiran els següents 6 trams de puntuació: 
Tram 1: de 65 a 67 punts 
Tram 2: de 68 a 69 punts 
Tram 3: de 70 a 74 punts 
Tram 4: de 75 a 79 punts 
Tram 5: de 80 a 84 punts 
Tram 6: més de 85 punts” 
 
Atès que l’òrgan col·legiat responsable de l’elaboració de la proposta de concessió ha 
donat el vist i plau a l’esmena d’aquest error material en el sentit d’incorporar els 
projectes valorats amb una puntuació de 85 en el tram 6, i que té la voluntat d’elevar 
aquesta proposta d’esmena a l’òrgan competent de la resolució del procediment. 
 
Els criteris de puntuació que s’han seguit són els descrits al punt 10 de les Bases, 
“Criteris objectius d’atorgament de la subvenció”, que s’ha traduït en un import 
individualitzat de l’ajut (arrodonit a l’alça si la primera xifra decimal ha estat 5 o més o a 
la baixa si ha estat menys de 5), segons el sistema de càlcul establert en l’article 12 de 
les Bases que es basa en 6 trams que premien l’excel·lència dotant d’un major valor 
econòmic els punts dels projectes amb més puntuació. 
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L'assignació dels imports a percebre en cada tram es realitza a partir de la premissa 
de que les entitats que han obtingut entre 65 i 66 punts se'ls atorgui una quantitat 
superior als 1.000 €. A partir d'aquí s'ha procedit a incrementar l'import inicial assignat 
a cadascun dels trams, condicionant sempre aquest increment al nombre d'entitats 
amb puntuació obtinguda en cada tram i la disponibilitat pressupostària existent. Això 
és el que ha determinat que a cadascun dels trams se'ls assigni un percentatge 
determinat del pressupost que ha anat variant en funció dels criteris abans esmentats i 
que queden recollits a l'apartat 12 de les bases que regulen la convocatòria. 
 
D’aquesta manera, es fixen els següents imports per punt en cadascun dels trams: 
 
o Els 6 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 32,33% del import total 

destinat, en concret 96.997,98€.  
 

En la primera volta es reparteixen 86.588,55€ a raó de 182,33€ per cada punt 
obtingut. Donada l’existència en aquest tram d’una entitat que demana una 
quantitat inferior al que li tocaria teòricament pels punts obtinguts, es procedeix a 
repartir entre la resta d’entitats del tram la diferència de diners (10.409,43) € que 
no es poden repartir en la primera volta, d’acord amb la puntuació obtinguda i a raó 
de 23,55€ per cada punt.  
 

o Els 5 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 22,03% del 
import total destinat, això és 66.094,86€.  
En la primera volta reben un total de 161,21€ per cada punt obtingut. Donat que no 
existeix cap entitat en aquest tram que demanen una quantitat inferior al que li 
tocaria teòricament pels punts obtinguts, el total de l’import es reparteix en primera 
volta.  
 

o Els 7 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 21,43% del 
import total destinat, en concret 64.304,85€.  

 
En la primera volta reben un total de 119,97€ per cada punt obtingut. Donat que en 
aquest tram també hi ha dues entitats que demanen una quantitat inferior al que 
els hi tocaria teòricament pels punts obtinguts, es procedeix a repartir entre la resta 
d’entitats del tram la diferència de diners (això és 8.555,67€) de manera 
proporcional a la puntuació obtinguda i a raó de 22,34€ per cada punt.  

 
o Els 11 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 16,66% del 

import total destinat, és a dir 49.981,74€. 
 

En la primera volta reben un total de 62,40€ per cada punt obtingut. Donat que no 
existeix cap entitat en aquest tram que demanen una quantitat inferior al que li 
tocaria teòricament pels punts obtinguts, el total de l’import es reparteix en primera 
volta. 
 

o Els 4 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 3,73% del 
import total destinat, això és 11.198,09€ i reben un total de 41,02€ per cada punt 
obtingut.  Donat que no existeix cap entitat en aquest tram que demanen una 
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quantitat inferior al que li tocaria teòricament pels punts obtinguts, el total de 
l’import es reparteix en primera volta. 

 
o Els 7 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 3,81% del 

import total destinat, això és 11.422,48€ i reben un total de 25,05 € per cada punt 
obtingut. Donat que no existeix cap entitat en aquest tram que demanen una 
quantitat inferior al que li tocaria teòricament pels punts obtinguts, el total de 
l’import es reparteix en primera volta. 

 
Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de les subvencions en 
base a la valoració tècnica de la gerència i en base al sistema de càlcul basat en trams 
que s’especifica en la base 12 de la convocatòria. 
 
Atès que en a base 10 de la convocatòria s’especifica que els projectes i/o accions 
subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en la valoració tècnica per 
a ser estimats. 
 
Atès que s’adjunta com a annex al present dictamen les fitxes de valoració individual 
de cadascuna de les sol·licituds presentades. 
 
Atès que l’apartat 2 de l’art. 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
possibilita a la Corporació la rectificació d’ofici i en qualsevol moment dels errors 
materials, de fet o aritmètics. 
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 3.3.b) de la Refosa 1/2015, sobre 
nomenaments i delegació de competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, 
de data 8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de 
data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 2015, 
respectivament).  
 
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 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i d'atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener de 2015 , i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 
de gener de 2015, respectivament).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple i la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- RECTIFICAR l’error material existent en la base 12 de les bases reguladores 
en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions de l’àmbit de 
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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 2015, 
aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de 
gener de 2015 (BOPB 5 de febrer de 2015), de manera que: 
 
- On diu: 
 

“Tram 6: més de 85 punts” 
 
- Ha de dir: 
 

“Tram 6: 85 o més punts” 
 
Segon.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció, a les entitats que tot seguit es 
relacionen, en el marc de la convocatòria (número 2015/6743) 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 o malaltia mental, per a l’any 2015 
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

XXX 
Associació de Sant 
Tomàs 

Servei de Respir Acolliment 
en Famílies per persones 
amb discapacitat intel.lectual 
de la Comarca d'Osona 

90 
18.529,00 

€

XXX 
Nexe Fundació 
Privada 

Activitats de respir per a 
famílies amb fill/es amb 
pluridiscapacitat 

90 
18.529,00 

€

XXX Fundació Privada 
Salut Mental 
Catalunya 

Respir sortides per a 
persones amb trastorn 
mental sever 

90 
18.529,00 

€

XXX APINAS Programa de Respir APINAS 90 6.000,00 €
XXX 

Fundació L'Espiga Respir i lleure 87 
17.911,37 

€
XXX 

Fundació AMPANS 

Servei respir en famílies per 
a persones amb discapacitat 
intel.lectual a la comarca del 
Bages i respir de lleure en 
cases de colònies 

85 
17.499,61 

€

XXX 

Fundació APIP-ACAM

Gaudeix d'un respir: serveis
especialitzat d'estades
temporals per a persones
discapacitades 

84 
13.541,39 

€

XXX 
Associació Pro 
Disminuïts Psíquics 
del Berguedà 

Respir per a famílies de 
persones amb discapacitat 
intel.lectual de la comarca 
del berguedà 

83 
13.380,18 

€
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
XXX Associació Aprenem 

per la integració de 
les persones amb 
TGD 

Caps de setmana en familília 
per a tothom 

83 
13.380,18 

€

XXX 
ASPANIN "Somriu per vacances" 80 

12.896,56 
€

XXX Associació de 
Diabètics de 
Catalunya 

Colònies per a nens i nenes 
amb diabetis any 2015 

80 
12.896,56 

€

XXX Fundació Privada Lar 
per Malats Mentals 

Programa Respir-Fundació 
Lar 

78 
11.100,20 

€
XXX Marenostrum. 

Associació pro 
Persones amb Retard 
Mental de Badalona 

"Temps per a les famílies" 78 6.950,00 €

XXX 

Fundació IPSS 

Places de respir per a 
persones amb discapacitat 
intel.lectual i del 
desenvolupament (DID) 

77 
10.957,89 

€

XXX Associació Obrir-se al 
món 

Respir per a persones amb 
autisme 

77 
10.957,89 

€
XXX Associació de la 

Paràlisi Cerebral 
Respir en famílies i lleure 76 

10.815,58 
€

XXX Fundació Catalana 
per a la Paràlisi 
Cerebral 

Respir Mutu per a persones 
amb paràlisi cerebral 

75 
10.673,27 

€

XXX Fundació Privada 
Artesà per la 
Integració Socio-
Laboral 

Colònies artesà respir 75 2.850,00 €

XXX Associació de Lleure 
pro Persones amb 
Discapacitat 
Intel·lectual 

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

74 4.617,54 €

XXX Fundació Privada 
Sique! 

Grup de suport familiar 74 4.617,54 €

XXX Fundació Privada 
Avan 

Casal Obert 74 4.617,54 €

XXX Ayuda a la Infancia 
sin Recursos 

Fàbrica de somriures-somnis 
compartits 

74 4.617,54 €

XXX Fundació Privada del 
Maresme 

Servei Respir i les sureres 73 4.555,14 €

XXX Fundació Centre 
Médic 
Psicopedagògic 
d'Osona 

Respir Osona Salut Mental 73 4.555,14 €
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
XXX Associació Catalana 

Pro-persones 
sordcegues 

Respirs per a persones amb 
sordceguesa 

73 4.555,14 €

XXX Associació grup 
integrador de 
minusvàlids de 
Mataró i Maresme 

Espai de lleure, oci i 
benestar 

73 4.555,14 €

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

Temps de lleure per als nois i 
noies amb discapacitat i 
respir per a les famílies 

72 4.492,74 €

XXX Club Esportivo 
Minusválidos San 
Rafael 

Respir i lleure SR (Sant 
Rafael) 

71 4.430,34 €

XXX 
Associació Catalana 
per al Parkinson 

Unitat d'atenció diürna per 
afectats per la malaltia de 
Parkinson 

70 4.367,94 €

XXX 
Aprenem Maresme 

Lleure inclusiu =respir 
familiar 

69 2.830,29 €

XXX Associació Educativa 
Xera 

CONEIX BCN 68 2.789,27 €

XXX Prodiscapacitats 
Fundació Privada 
Terrasenca PRODIS 

Respir familiar de prodis 68 2.789,27 €

XXX Fundació Paideia Els caps de setmana Padeia 68 2.789,27 €
XXX Fundació Privada 

Àuria 
Pensant en Lleure 66 1.653,25 €

XXX Fundació Privada 
Boscana 

Activitat de respir, oci i temps 
lliure 

65 1.628,20 €

XXX Fundació Privada 
Asproseat Serveis 
d'Acolliment 
Residencials 

Programa respir asproseat 
2015 

65 1.628,20 €

XXX Fundació Privada 
Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes 

El lleure inclusiu per a 
persones amb did i al respir 
familiar 

65 1.628,20 €

XXX 

Jocviu Associació 

Respir Jocviu. Temps per a 
famílies. Temps d'oci per a 
infants, joves i adults amb 
discapacitat i/o TEA 

65 1.628,20 €

XXX Associació TEA 
(Asperger) Vallès 
Occidental 

Oci per infants i joves amb 
TEA 

65 1.628,20 €

XXX Fundació Esclat 
Marina 

Respir esclat marina 65 1.628,20 €
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Tercer.- Desestimar les següents sol·licituds atesa la menor valoració: 
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS
XXX Associació de Pares de Persones 

Disminuïdes Psíquiques de la 
Institució Mullerat 

Servei de respir i oci per 
persones amb discapacitat. 

61 

XXX 
Club Esportiu Esbonat i Amistat 
Barcelona 

Respir Mutu a través de 
l'esport adaptat per a 
persones amb paràlisi 
cerebral 

61 

XXX Fundació Privada para la 
Promoción de Deportistas 
Adaptados 

Lleure per a nens amb 
necessitat especial 

61 

XXX 

SARÄU. Associació d'Oci Inclusiu 

Temps propi: promoció de la 
llibertat i 
l'autodetergestionamia en 
família 

53 

XXX Associació de Sordcecs de 
Catalunya 

Lleure i oci adaptat per a 
persones sordcegues 

52 

XXX Associació per la Integració del 
Deficient 

Temps per tu-jo puc 2015 49 

XXX Grandalla, SCCL Desconnecta 47 
XXX Associació De mano en mano Campus para tod@s 38 
XXX Fundación Deportiva de Hípica 

Adaptada Federica Cerdá 
Hipoterapia una esperança 
rehabilitadora 2015 

29 

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

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU 
XXX Associació per la 

Integració del 
Deficient 

Anem-hi jo puc 
2015 

Imcopliment de la Base 6: 
Presentació de més d’un 
projecte 

XXX Associació Junts en 
Acció 

Taller multiactivitats Presentació fora de termini 

XXX 

Associació Centre 
De Lleure Tu Tries! 

Servei de respir 

Incompliment de la Base 6: No 
presentació de la 
memoria/projecte (Annex 1 del 
model normalitzat) dins del 
termini de presentació de 
sol.licituds 

 
Cinquè.-  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 podrà trobar a: http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2015 
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Sisè.- 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 2015 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 2016 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 models 
normalitzats que es podrà trobar a:  http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-
entitats-2015 
 
La justificació haurà de seguir el següent format: 

 
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €) 

 
Model de justificació (total o parcial) acompanyat dels justificants de despesa, 
que contindrà: 
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions 

imposades en les presents bases i convocatòria, així com de les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 
establert en l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, 
aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €) 
 
Model de justificació (total o parcial), acompanyat de còpia 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 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. 
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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 de subvencions per import superior a 20.000€, dels documents originals 
que es presentin es farà una fotocòpia que es compulsarà, retornant els originals a 
l’entitat beneficiària. 

d] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una 
activitat portada a terme amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i 
hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació.  

 
El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia la presentació, en els terminis 
establerts, de la documentació justificativa esmentada al punt anterior d’acord amb la 
base 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] Les entitats preceptores d’aquestes 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 abans del 15 
d’octubre de 2015. La proposta es considerarà desestimada si en el termini de dos 
mesos a comptar des del dia següent a la data de la seva presentació, no s’ha 
dictat resolució expressa. 

c] Les entitats beneficiàries 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] Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

e] Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona 
estan obligats 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 
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informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en 
relació a la subvenció concedida. 

f] 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. 

g] Si la despesa concreta supera la quantia de 18.000 € (divuit mil euros), 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. 

h] Les entitats beneficiàries 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. 

i] Les entitats beneficiàries d’aquestes 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. 

 
Setè.- APLICAR la despesa de 299.999,97 € (dos-cents noranta-nou mil nou-cents 
noranta-nou euros amb noranta-set cèntims) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
60100/23101/489.00 del pressupost de l’any 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats. 
 
Novè.- 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. 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
30.- Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la resolució 
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament 
i suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre, per al 
curs 2013-2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Vicepresidenta Segona i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió de 29 de gener 
de 2015 (BOPB de 02.02.2015) les Bases reguladores i la Convocatòria per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a favor de les escoles 
bressol de titularitat privada sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona per 
al curs escolar 2013-2014, modificada per acord també de la Junta de Govern en 
sessió de 9 d’abril de 2015. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i el corresponent atorgat per a 
esmenes i subsanacions, el 20 d’abril de 2015, es va reunir l’òrgan col·legiat de la 
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Gerència de Serveis d’Educació, prèvia convocatòria formal dels seus membres i 
d’acord amb les Bases (base 11), el qual informà favorablement l’informe tècnic 
presentat per la Gerència, on s’indiquen les valoracions efectuades, el detall de les 
quals consta a l’expedient. 
 
En aquesta convocatòria s’han rebut 104 sol·licituds, de les quals una queda exclosa 
per no haver aportat en el termini preceptiu els documents requerits en el tràmits de 
subsanació d’esmenes. La resta són  totes elles susceptibles de subvenció, per la qual 
cosa es proposa la següent distribució, en funció del nombre d’alumnes matriculats i 
places equivalents (5.399,52 places totals), a raó de 277,14.-€ per plaça, i en 
consonància amb la capacitat màxima autoritzada per a cada centre, per l’import total 
de 1.496.397€: 
 
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 3.3.b) de la Refosa 1/2015,  sobre 
delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/15, de data 8 de gener 
de 2015 , i modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener 
de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 2015, respectivament),  
 
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 1/2015, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
5/15, de data 8 de gener de 2015 2015 , i modificada per Decret de la Presidència 
núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 (publicats al BOPB de  13 i 22 de gener de 
2015, respectivament),  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’atorgament de subvencions a les entitats que tot seguit es 
relacionen, en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
destinades al finançament i suport d’escoles bressol de titularitat privada sense finalitat 
de lucre per al curs 2013-14: 
 

Entitat NIF 
Capacitats 
Autoritz. 

Matrícules
Places 

computables 
Import Posició

ASSOCIACIÓN DESARROLLO 
EVOLUTIVO DEL NIÑO 

XXX 74 74 74 20.508,00 1 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
AURÓ 

XXX 
127 48 48 13.302,00 2 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
ELS GEGANTS 

XXX 
74 74 74 20.508,00 3 

LLAR D'INFANTS NANA XXX 39 30 30 8.314,00 4 
ESCOLA AZORIN SCCL XXX 41 41 41 11.363,00 5 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA EL 
TAULELL 

XXX 
41 41 41 11.363,00 6 
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Entitat NIF 
Capacitats 
Autoritz. 

Matrícules
Places 

computables 
Import Posició

EINA SCCL XXX 58 57 57 15.797,00 7 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
PARVULARI MAGNÒLIA 

XXX 
107 100 100 27.714,00 8 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
LLAR D'NFANTS SANT 
CUGAT 

XXX 
212 114 114 31.593,00 9 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
DING DONG 

XXX 
36 29 29 8.037,00 10 

FUNDACIÓ PADRE 
PIULACHS 

XXX 
41 12 12 3.326,00 11 

LLAR D'INFANTS QUITXALLA XXX 82 70 70 19.399,00 12 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA LA 
CASETA DE COLORS 

XXX 
74 74 74 20.508,00 13 

HIJAS DEL DIVINO CIELO XXX 38 34 34 9.423,00 14 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
CALIMERO 

XXX 
82 53,88 53,88 14.932,00 15 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 0-3 
SALTIRÓ 

XXX 
65 66 65 18.014,00 16 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
ARINOE 

XXX 
81 81 81 22.448,00 17 

ESCOLA BRESSOL EL 
CAMPANAR 

XXX 
106 82 82 22.725,00 18 

ESCOLA BETÀNIA - 
MISSIONERES GERMANES 
DE BETÀNIA 

XXX 
20 17 17 4.711,00 19 

GUARDERIA INFANTIL 
LABORAL SANTA MARIA 

XXX 
120 69 69 19.122,00 20 

LLAR D'INFANTS "BRESSOL 
DEL NEN JESÚS" 

XXX 
102 83 83 23.002,00 21 

ÀGORA LLAR D'INFANTS 
SCCL 

XXX 
55 54,8 54,8 15.187,00 22 

FUNDACIÓ ESCOLES 
PARROQUIALS 

XXX 
41 27 27 7.483,00 23 

COL·LEGI SANT JOSEP, EDN 
FUNDACIÓ PRIVADA 

XXX 
41 41 41 11.363,00 24 

FUNDACIÓ PRIVADA VIL·LA 
PAQUITA 

XXX 
81 51,8 51,8 14.356,00 25 

ESCOLA BRESSOL 
GARABATOS SCCL 

XXX 
57 57 57 15.797,00 26 

INSTITUT DE GERMANES 
SAGRADA FAMILIA 

XXX 
166 88 88 24.388,00 27 

INSTITUT DE GERMANES 
SAGRADA FAMILIA 

XXX 
41 16 16 4.434,00 28 

FUNDACIÓ D'ESCOLES 
DIOCESANES I 
PARROQUIALS DEL BISBAT 
DE TERRASSA 

XXX 

61 31 31 8.591,00 29 

ESTUDIS ANGLÍ, S.C.C.L. XXX 41 41 41 11.363,00 30 
ESCOLA BRESSOL PATUFET 
S.C.C.L. 

XXX 
74 58 58 16.074,00 31 

A.P.A.D.I. - LLAR D'INFANTS 
ADA 

XXX 
70 61 61 16.905,00 32 

FUNDACIÓ GESPA XXX 79 68 68 18.845,00 33 
EL RAVAL S.C.C.L. XXX 136 78 78 21.617,00 34 
FUNDACIÓ CASA DE LA 
SAGRADA FAMILIA I SANT 
INGNASI DE LOIOLA 

XXX 
41 12 12 3.326,00 35 
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Entitat NIF 
Capacitats 
Autoritz. 

Matrícules
Places 

computables 
Import Posició

LLAR D'INFANTS PETIT NEN 
JESUS DE PRAGA 

XXX 
41 41 41 11.363,00 36 

EL CARGOL DE MOLINS XXX 61 53 53 14.688,00 37 
LLARD'INFANTS LA LLUNA, 
S.C.C.L. 

XXX 
65 65 65 18.014,00 38 

FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI XXX 41 34 34 9.423,00 39 
ESCOLÀPIES OLESA DE 
MONTSERRAT 

XXX 
41 35 35 9.700,00 40 

FUNDACIÓ PRIVADA 
DOMINIQUES DE 
L'ANUNCIATA-SANT 
FRANCESC DE BERGA 

XXX 

61 59 59 16.351,00 41 

FUNDACIÓ CHAMPAGNAT 
MARISTES IGUALADA 

XXX 
82 53,4 53,4 14.799,00 42 

ESCOLA PIA DE MOIÀ XXX 82 33 33 9.145,00 43 
FUNDACIÓ PRIVADA JAUME 
VILADOMS 

XXX 
94 76,2 76,2 21.118,00 44 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
LA VILA 

XXX 
102 88,2 88,2 24.443,00 45 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ESCOLES DE L'ATENEU 
IGUALADÍ 

XXX 
54 35 35 9.700,00 46 

JARDÍ INFANTS ESTEL BLAU  
- S.L. 

XXX 
128 115 115 31.871,00 47 

COL·LEGI PARROQUIAL 
SANT FELIU 

XXX 
41 23,6 23,6 6.540,00 48 

ESCOLA BRESSOL SOL 
SOLET 

XXX 
89 81 81 22.448,00 49 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ESCOLA VICENCIANA 

XXX 
87 51 51 14.134,00 50 

ASSOCIACIÓ SANTA PAU 
PER L'EDUCACIÓ DE LA 
INFÀNCIA 

XXX 
73 53,4 53,4 14.799,00 51 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
TRAMUNTANA 

XXX 
75 29,9 29,9 8.286,00 52 

FUNDACIÓ JESUÏTES 
EDUCACIÓ 

XXX 
114 100 100 27.714,00 53 

COL·LEGI "JOSEP TOUS" XXX 61 58 58 16.074,00 54 
AGUSTINAS MISIONERAS XXX 71 34,8 34,8 9.644,00 55 
ASSOCIACIÓ PERE 
CALAFELL I GIBERT 

XXX 
181 156 156 43.233,00 56 

FUNDACIÓ ABAT OLIBA. 
COL·LEGI LORETO ABAT 
OLIBA 

XXX 
41 39 39 10.808,00 57 

FUNDACIÓ EDUCATIVA 
DOMINIQUES DE 
L'ENSENYAMENT 

XXX 
61 42 42 11.640,00 58 

S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS 
23 D'ABRIL 

XXX 
30 30 30 8.314,00 59 

COL·LEGI BIENAVENTURADA 
VIRGEN MARIA 

XXX 
30 29 29 8.037,00 60 

ESCOLA GRAVI, S.C.C.L. XXX 41 10 10 2.771,00 61 
ASSOCIACIÓ SINGUERLIN 
PER L'EDUCACIÓ DELS 
INFANTS 

XXX 
74 46 46 12.748,00 62 

FUNDACIÓ PRIVADA PUIG I 
CUNYER 

XXX 
41 41 41 11.363,00 63 
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Entitat NIF 
Capacitats 
Autoritz. 

Matrícules
Places 

computables 
Import Posició

FUNDACIÓ PRIVADA 
VALLDAURA D.I. 

XXX 
61 39 39 10.808,00 64 

LLAR D'INFANTS PLAÇONS XXX 53 13,2 13,2 3.658,00 65 
COL·LEGI SANT ANTONI 
MARIA CLARET 

XXX 
70 70 70 19.399,00 66 

E.BRESSOL NOVA FORTUNY XXX 61 60 60 16.628,00 67 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
CULTURAL PEL FOMENT 
EDUCATIU DELS INFANTS 
PETIT CULTURAL  

XXX 

76 76 76 21.062,00 68 

COL·LEGI SANT JOSEP XXX 41 41 41 11.363,00 69 
PAIDOS, S.C.C.L. XXX 61 42,2 42,2 11.695,00 70 
FUNDACIÓ JOVIAT XXX 123 63 63 17.460,00 71 
CENTRE D'EDUCACIÓ 
ESPILL DE MANRESA 

XXX 
41 9 9 2.494,00 72 

ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ 
INFANTIL EL CARRILET 

XXX 
112 50 50 13.857,00 73 

FUNDACIÓ PRIVADA GEM XXX 82 59 59 16.351,00 74 
LLAR D'INFANTS MARE DE 
DEU DE FÀTIMA 

XXX 
61 21 21 5.820,00 75 

ESCOLA INFANTIL NOSTRA 
SENYORA DEL CARME 

XXX 
102 102 102 28.268,00 76 

FUNDACIÓ PRIVADA 
D'AJUDA A L'INFÀNCIA, JOV I 
FAMIL  

XXX 
74 57 57 15.797,00 77 

BRIANXA XXX 33 33 33 9.145,00 78 
CONGREGACIÓN SIERVAS 
DE LA PASION 

XXX 
74 45,6 45,6 12.637,00 79 

GERMANS DE LES ESCOLES 
CRISTIANES - LA SALLE 
MANRESA - 

XXX 
41 37 37 10.254,00 80 

VEDRUNA CARME CARDONA XXX 41 28,64 28,64 7.937,00 81 
ESCOLA PIA I IGUALADA XXX 82 78 78 21.617,00 82 
FUNDACIÓ PRIVADA 
PROMOCIÓ D'ESCOLES ELS 
PINETONS 

XXX 
81 62 62 17.182,00 83 

LLAR D'INFANTS LA GUA-
GUA S.C.C.L. 

XXX 
61 53 53 14.688,00 84 

COL·LEGI MARE DEL DIVÍ 
PASTOR 

XXX 
41 27,8 27,8 7.704,00 85 

FUNDACIÓ PRIVADA 
VEDRUNA MANRESA 

XXX 
41 25 25 6.928,00 86 

LLAR D'INFANTS ESCOLA 
ESTEL 

XXX 
14 10 10 2.771,00 87 

MARE DEL DIVÍ PASTOR 
(C/BAILEN) 

XXX 
41 33 33 9.145,00 88 

ASSOCIACIÓ PER LA 
PROMOCIÓ DE LES 
GUARDERIES EL MEU JARDÍ 

XXX 
60 29,4 29,4 8.148,00 89 

PARRÒQUIA DE PUIG-REIG XXX 41 37 37 10.254,00 90 
LA CASETA DEL BOSC XXX 74 30 30 8.314,00 91 
ASSOCIACIÓ EL XERRIC PER 
L'EDUCACIÓ DELS INFANTS 

XXX 
71 -70 33,2 - 14,5 47,7 13.219,00 92 

COL·LEGI MARE DEL DIVÍ 
PASTOR 

XXX 
41 31 31 8.591,00 93 

LLAR D'INFANTS CUCAFERA 
S.C.C.L. 

XXX 
41 41 41 11.363,00 94 
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Entitat NIF 
Capacitats 
Autoritz. 

Matrícules
Places 

computables 
Import Posició

FUNDACIÓ PRIVADA 
SUPORT A L'INFÀNCIA 

XXX 
41 35,3 35,3 9.783,00 95 

FUNDACIÓ PÍA AUTÒNOMA 
AGRUP. CULTURAL. 

XXX 
41 34,4 34,4 9.533,00 96 

FUNDACIÓ CULTURAL 
PRIVADA VEDRUNA 
(ESCOLA VEDRUNA-EL 
CARME) 

XXX 

41 20,8 20,8 5.764,00 97 

FUNDACIÓ ST. GREGORI XXX 41 41 41 11.363,00 98 

FEDAC 
XXX 

42 - 42 - 42
16,5 - 18 - 

37 
71,5 19.815,00 99 

FUNDACIÓ PRIVADA 
EDUCATIVA VEDRUNA-
BARCELONA 

XXX 
167 - 122 - 

41 
164 - 97 - 

20,6 
281,6 78.041,00 100 

FUNDACIÓ PRIVADA 
EDUCATIVA VEDRUNA 
GIRONA 

XXX 
74 59 59 16.351,00 101 

FUNDACIÓ PRIVADA EL 
CASAL 

XXX 
41 18,4 18,4 5.099,00 102 

CUCUT XXX 100 40 40 11.085,00 103 
   Total 5.399,52 1.496.397,00  

 
Segon.- EXCLOURE la següent sol·licitud per no complir amb les Bases de la 
convocatòria:  
 

Num. Entitat NIF 
Capacitats 
Autoritz. 

Matrícules Motiu 

104 SANT RAMON DE PENYAFORT XXX 41 13 
Manca de la documentació 

requerida 

 
Tercer.-  La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs 
de 10 dies hàbils a partir de la data de la notificació de la concessió sense que hagi 
manifestat expressament les seves objeccions. 
 
Quart.- D’acord amb les Bases de la convocatòria, els beneficiaris s’obliguen a: 

a) Destinar íntegrament la subvenció rebuda a minorar la quota a càrrec de 
les famílies pel servei rebut durant el curs escolar 2013-2014. 

b) Complir amb les previsions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, i al 
Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer 
cicle d’educació infantil. 

 
Es poden finançar amb càrrec a aquesta subvenció les despeses de personal i 
corrents derivades del funcionament dels centres educatius generades dins el curs 
escolar 2013-2014. En concret: 

 Sous i salaris del personal del centre (pels quals haurà d’especificar-se la seva 
dedicació en el formulari de justificació). 

 Despeses corrents en béns i serveis, associades amb les despeses derivades 
del funcionament del centre. 

No són subvencionables les despeses de menjador, les derivades d’acollides matinals 
i de tarda, les d’amortitzacions i les d’inversions. 
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Cinquè.- El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de juny de 
2015. La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model 
normalitzat, disponible des de la pàgina web http://www.diba.cat/educacio, segons el 
contingut previst a la Base 15 de les que regulen la convocatòria. 
 
Sisè.- APLICAR la despesa d’1.496.397.€ (un milió quatre-cents noranta-sis mil tres-
cents noranta-set euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60500/32000/48901 
del pressupost de l’any 2015 de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- ALLIBERAR la quantitat de 3.603 € (tres mil sis-cents tres euros) corresponent 
a la quantitat no disposada, un cop resolta aquesta convocatòria d’ajuts. 
 
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats. 
 
Novè- PUBLICAR l’anterior acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic 
de la Diputació de Barcelona. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Muntanyola, en resolució de l’expedient núm.  2014/7956.- 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 08/10/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Muntanyola de data 03/10/2014 en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres de manteniment d'accés existent i de 
construcció de mur de sosteniment del talús que suporta el camí, a la carretera BV-
4316 al PK 13+730, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Muntanyola 
(expedient núm. 2014/7956). 
 
D'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, i amb l'article 102 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament general de carreteres, mitjançant ofici de data 
22/10/2014, notificat en forma en data 30/10/2014, es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
  
En data 16/02/2015 va tenir entrada la documentació requerida. 
 
En data 24/02/2015 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 Muntanyola en data 3 d’octubre de 
2014 i d’acord amb el que disposen els articles 123 i 76 del Reglament general de 
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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:  
 
Obres de manteniment d'accés existent 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 

paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 

 
Construcció de mur 

 
- Abans de l’inici de les obres, es presentarà el projecte executiu i definitiu del mur a la 

Diputació de Barcelona. 
 
- Es garantirà l'estabilitat del mur ( en quant a l'estabilitat i volcada). El mur es 

construirà segons les dimensions projectades. 
 
- S'ha d'impedir l'aportació d'aigües a la calçada. 
 
- El camí tindrà les proteccions adequades per caigudes a “diferent nivell” segons 

normativa vigent. 
 
  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, 
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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. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Muntanyola, autorització d’obres 
de manteniment d'accés existent i de construcció de mur de sosteniment del talús que 
soporta el camí, a la carretera BV-4316 al PK 13+730, marge esquerre, tram no urbà, 
al terme municipal de Muntanyola (expedient núm. 2014/7956), 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. 
 
Segon.- 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. 
 

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Muntanyola, amb domicili 
a efectes de notificacions a Muntanyola (08529), Casa Consistorial, s/n, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 

32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Terrassa, en resolució de l’expedient núm. 2014/10297.- 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 05/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Terrassa de data 25 de novembre de 2014 en 
el qual es sol·licita autorització per a realitzar, al terme municipal de Terrassa les obres 
següents: 
 

 Pintat de pas de vianants, a la carretera BV-1275, al PK 0+300, ambdós 
marges, tram urbà. 

 
 Adequació d'itinerari de vianants, a la carretera BV-1275, del PK 0+146 al PK 

0+480, ambdós marges, tram urbà. 
 

 Instal.lació de rètol d'orientació, a la carretera BV-1221, al PK 2+280, marge 
esquerre, tram urbà. 

 
En data 13/02/2015 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 Terrassa en data 25 de novembre 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:  
 
Adequació d'itinerari de vianants (Actuació 10) 
 
- 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. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les obres. 
 
- 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. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC. 
 
- L’itinerari de vianants estarà protegit mitjançant un element de contenció homologat o 

bé vorera a diferent nivell. Així mateix, aquest complirà amb el que disposa la 
normativa vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. No 

s’aportaran nous cabals a la carretera ni als seus elements funcionals. 
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Instal·lació de rètol d'orientació (Actuació 8) 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
Pintat de pas de vianants (Actuació 9) 
 
- Per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 a l’inici del pas de vianants i 

un senyal tipus P-20 a 25 m abans del mateix.  
 
- S’executarà un element reductor de velocitat tipus “esquena d’ase” en cada costat 

del pas de vianants i a una separació de 20 m del referit pas. 
Aquests elements ocuparan tots 2 carrils de circulació i estarà executat “in situ” amb 
mescla bituminosa en calent. 
Les “esquenes d’ase” tindran una amplada de 4 m i una fletxa màxima de 6 cm. 

 
- A 25 m abans de cada “esquena d’ase” s’instal·larà un senyal tipus P-15a i un R-301 

amb una limitació de velocitat de 40 Km/h. 
 
- Els senyals circulars seran de un diàmetre de 60 cm i les triangulars d’un costat de 

70 cm. 
 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
 
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es 
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

 
- El pas tindrà una continuïtat per a vianants protegida. 
 
- Tindrà una visibilitat superior a la distància de parada i no estarà a prop de parades 

d’autobús. 
 
- Estarà pintat amb pintura retroreflectant i antilliscant. 
 
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat 
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- S’instal·larà un sistema d’il·luminació del pas de vianants. Les columnes d’il·luminació 

i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar protegides de possibles 
impactes dels vehicles 

 
  Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
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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. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
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Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Terrassa, autorització per a 
realitzar, al terme municipal de Terrassa les obres següents: 
 

 Pintat de pas de vianants, a la carretera BV-1275, al PK 0+300, ambdós 
marges, tram urbà. 

 Adequació d'itinerari de vianants, a la carretera BV-1275, del PK 0+146 al PK 
0+480, ambdós marges, tram urbà. 

 Instal.lació de rètol d'orientació, a la carretera BV-1221, al PK 2+280, 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Terrassa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Terrassa (08221), carrer Pantà, 20, 2n, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2015/737.- 
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 18/12/2014 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès de data 17 de desembre de 
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2014 en el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres a la carretera BV-
5001 al terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient núm. 2015/737) de:   
 Nou pas de vianants paral·lel a la carretera, del PK 20+387 al PK 20+743, marge 

esquerre, tram no urbà i del PK 20+743 al PK 22+090, marge dret, tram urbà. 
 Pas de vianants amb encreuament de calçada, al PK 20+743, ambdós marges, 

tram urbà i no urbà. 
 
En data 10/03/2015 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 Vilanova del Vallès en data 17 de 
desembre 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:  
 
Obres d'urbanització 
 
- 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. 

 
- El camí disposarà de continuïtat pels vianants de forma segura i protegida en tot el 

seu traçat. 
 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat dels talussos, els vorals, la calçada i en 

general tots els elements funcionals de la carretera BV-5001 afectats per les obres. 
 
- Al terraplè existent al marge esquerre de la carretera BV-5001 entre els punts 

quilomètrics 20+390 i 20+675 no es podrà disminuir la seva amplada, ni extreure 
terres del mateix, només es permetrà l’ aportació de materials adequats per la seva 
ampliació per tal de recolzar el camí objecte d’ aqueta autorització. 

 
- 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. 

 
- L’encreuament de la calçada de la carretera BV-5001, per part dels usuaris del camí, 

previst al punt quilomètric 20+743, serà un pas sense prioritat dels vianants i ciclistes. 
A tal efecte, s’ instal·larà dos grups de senyals, un per a cada sentit de la marxa, als 
marges de la carretera BV-5001 formats per senyals P-20, P-22 i S-800 amb 
indicació de 100m, aquest senyals seran de 90 i d’alta intensitat, nivell II. Es 
disposarà d’una franja de 15 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 
costats de la zona de  pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants i ciclistes. 

 
- No s’afectarà la senyalització tant de codi com orientativa existent en el tram de la 

carretera BV-5001 afectat per aquestes obres. En cas que per motiu tècnics sigui 
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impossible no afectar la senyalització de la carretera, es seguiran en tot moment les 
indicacions dels tècnics de la Diputació de Barcelona. 

 
- En cap moment s’afectaran les obres de fabrica i els drenatges de la carretera BV-

5001. A tal efecte, les passeres previstes per aquest camí de vianants no es podran 
recolzar en cap part de les obres de fabrica de la carretera. Així mateix, qualsevol 
part de les passeres, disposaran de més d’un metre de separació respecte de les 
obres de fabrica i dels drenatges de la carretera.  

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 

com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de 
perill. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni 
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
  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. 

 
- 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 
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aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, autorització 
d’obres a la carretera BV-5001 al terme municipal de Vilanova del Vallès (expedient 
núm. 2015/737) de:   
 Nou pas de vianants paral·lel a la carretera, del PK 20+387 al PK 20+743, marge 

esquerre, tram no urbà i del PK 20+743 al PK 22+090, marge dret, tram urbà. 
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 Pas de vianants amb encreuament de calçada, al PK 20+743, ambdós marges, 
tram urbà i no 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Vilanova del Vallès (08410), Plaça de l'Ajuntament, 
1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Callùs, en resolució de l’expedient núm. 2015/982.- 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 05/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Callús de data 2 de febrer de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització en els carrers Ponent 
i Dupont, a la carretera C-1410z del PK 7+860 al PK 7+900, marge esquerre, tram 
urbà, al terme municipal de Callús (expedient núm. 2015/982). 
 
En data 10/03/2015 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 Callús en data 2 de febrer de 2015 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:  
 
- Els desviaments de trànsit no previstos en aquesta autorització hauran de ser objecte 

d’autorització específica. Els desviaments hauran de complir la normativa vigent de 
senyalització d’obres. 

 
- 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. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 
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- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 
senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 

- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 

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

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Es garantirà un drenatge de la zona d’actuació que no aporti aigües a la calçada de 

la carretera C-1410z.  
 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
  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. 

 
- 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. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Callús, autorització d’obres 
d'urbanització en els carrers Ponent i Dupont, a la carretera C-1410z del PK 7+860 al 
PK 7+900, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Callús (expedient núm. 
2015/982), 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Callús, amb domicili a 
efectes de notificacions a Callús (08262), Plaça Major, 1, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autoritizació d’obres a favor del Sr. 
R.V.V., en resolució de l’expedient núm. 2015/1085.- 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 05/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. R.V.V. de data 26 de gener de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la tala d'arbres, a la carretera BV-5201 del PK 14+000 al PK 15+000, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort 
(expedient núm. 2015/1085). 
 
En data 18/02/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada pel Sr. R.V.V. en data 26 de gener de 2015 i d’acord amb 
el que disposen els articles 80.2.b i 104.a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 

 
  Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- 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. 
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- 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. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. R.V.V., autorització de tala d'arbres, a la 
carretera BV-5201 del PK 14+000 al PK 15+000, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort (expedient núm. 2015/1085), 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. R.V.V., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, en resolució de l’expedient núm. 
2015/1262.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
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Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 12/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora de data 6 de febrer de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a la 
carretera BV-5227 del PK 0+231 al PK 0+418, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Quirze de Besora (expedient núm. 2015/1262). 
 
En data 27/02/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora en data 6 de 
febrer de 2015 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:  
 
- 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. 

 
- 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. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 

com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de 
perill. 

 
- Els elements de jardineria no reduiran la visibilitat dels passos de vianants 
 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua. 
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- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni 
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
  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 
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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. 

 
- 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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, 
autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-5227 del PK 0+231 al PK 0+418, 
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Sant Quirze de Besora (expedient 
núm. 2015/1262), 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Quirze de Besora (08580), Plaça Major, 
1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
F.B.C., en resolució de l’expedient núm. 2015/1273.- 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 10/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. F.B.C. de data 9 de febrer de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la poda d'un arbre, a la carretera N-141d del PK 3+600 al PK 3+610, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 
2015/1273). 
 
En data 25/02/2015 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. F.B.C. en data 9 de febrer de 2015 i d’acord amb 
el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
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- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 
resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 

   
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- 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 
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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. 

 
- 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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, al Sr. F.B.C., autorització per a la poda d'un arbre, 
a la carretera N-141d del PK 3+600 al PK 3+610, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 2015/1273), 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. F.B.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
M.M.B., en resolució de l’expedient núm. 2015/1268.- 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 10/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de M.M.B. de data 09 de febrer de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització  per tala d'un pi inclinat cap a la calçada, a la carretera BV-1435, al PK 
11+050, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de 
Ronçana (expedient núm. 2015/1268). 
 
En data 24/02/2015 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 M.M.B. en data 09 de febrer de 2015 i d’acord amb el 
que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
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- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- 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 
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de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a M.M.B., autorització de tala d'un pi inclinat cap a 
la calçada, a la carretera BV-1435 al PK 11+050, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient núm. 2015/1268), 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a M.M.B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, X, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Bit Ramadera, SL, en resolució de l’expedient núm. 2015/1280.- 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 
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següent: 
 
En data 12/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Bit Ramadera, S.L. de data 20 de novembre de 2014 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'un cobert 
desmuntable per a bestiar, a la carretera BV-4608 al PK 13+670, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de les Masies de Voltregà (expedient núm. 2015/1280). 
 
En data 25/02/2015 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 Bit Ramadera, S.L. en data 20 de novembre 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:  

 
- 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. 
 
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 
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mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 114 €, per concessió d'autoritzacions 
en trams no urbans de carretera per obres de nova construcció i ampliació d'edificis. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Bit Ramadera, S.L., autorització d’obres de 
construcció d'un cobert desmuntable per a bestiar, a la carretera BV-4608 al PK 
13+670, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de les Masies de Voltregà 
(expedient núm. 2015/1280), 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. 
 
Segon.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Tercer.- 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 114 €, per 
concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de nova 
construcció i ampliació d'edificis.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Bit Ramadera, S.L., amb domicili a efectes 
de notificacions a les XXX (XXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del 
Ministerio de Fomento-Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya, en 
resolució de l’expedient núm. 2015/1314.- 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 13/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ministerio del Fomento-Demarcación de carreteras del Estado 
en Catalunya de data 12 de febrer de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a la 
realització d’obres de tall del ramal, a la carretera BV-2002 al PK 8+060, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat (expedient núm. 
2015/1314). 
 
En data 19/02/2015 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 Ministerio del Fomento-Demarcación de carreteras 
del Estado en Catalunya en data 12 de febrer de 2015 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:  
 
- AQUESTA AUTORITZACIÓ CONTEMPLA EXCLUSIVAMENT ELS TREBALLS A 

REALITZAR EN ELS RAMALS D’ACCÉS A LA C-245 (sortida de la BV-2002 dir. 
Castelldefels i incorporació a la BV-2002 des de Castelldefels). EN CAP CAS 
CONTEMPLA LA MODIFICACIÓ DEL NUS DE LA CTRA BV-2002 DE CONNEXIÓ 
AMB LA C-245 QUE ES OBJECTE D’UNA AUTORITZACIÓ DIFERENT. 

 
- Aquesta autorització és de una durada limitada. 
 Així doncs, en data 1/01/16 haurà d’estar restablerta la circulació en tots els ramals 

de connexió entre la carretera BV-2002 i la carretera C-245.  
 Les condicions i les característiques d’aquests ramals una vegada restablerta la 

circulació seran les mateixes que al inici de les actuacions. 
 

- 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. 
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- 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. 

 
- Aquesta autorització s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització que caldrà 

sol·licitar al Servei Català de Trànsit. 
 
  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. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
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Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a Ministerio del Fomento-Demarcación de 
carreteras del Estado en Catalunya, autorització d’obres de tall del ramal, a la 
carretera BV-2002 al PK 8+060, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Boi de Llobregat (expedient núm. 2015/1314), 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a Ministerio del Fomento-Demarcación de 
carreteras del Estado en Catalunya, amb domicili a efectes de notificacions a 
Barcelona (08003), carrer de la Marquesa, 12, amb indicació dels recursos procedents. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Premià de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2015/1582.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 17/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Premià de Mar de data 11 de febrer de 2015 en 
el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d'urbanització, a la carretera 
BV-5023 al PK 0+360 i al PK 0+450, marge dret, tram travessera, al terme municipal 
de Premià de Mar (expedient núm. 2015/1582). 
 
En data 10/03/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
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“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Premià de Mar en data 11 de febrer 
de 2015 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:  
 
- 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. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de les voreres i calçades afectades per 

les obres. 
 
- 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. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 

com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de 
perill. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

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

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni 
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
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- Les obres s iniciaran en un termini màxim de 30 dies des de la signatura de l'Acta de 
Replanteig amb l' Oficial Especial de Permisos. Així mateix, un cop finalitzades, es 
signarà l' Acta de Final d' 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. 

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

els encreuaments necessaris. 
 
- 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. 
 
- La rasa serà perpendicular a l'eix de la carretera i la seva obertura es realitzarà per 

fases, de manera que sempre quedi expedit per al trànsit el nombre de carrils que 
s'indiqui en les condicions específiques (que, com a mínim, sempre serà un) sense 
que pugui romandre obert més de vuit hores consecutives cap tram de rasa. 

 
- Les actuacions per a encreuaments subterranis deixaran el paviment en iguals 

condicions a les que es trobava i s'executaran de manera que produeixin les menors 
pertorbacions possibles al trànsit. 

 
- El titular està obligat a mantenir la conducció en perfecte estat de conservació. 
 
- La conducció o línia anirà allotjada dins d'una canonada de diàmetre suficient per 

permetre la detecció d'avaries i la substitució dels elements avariats sense necessitat 
d'obrir rasa ni afectar al trànsit. La fondària d'aquesta canonada sota la rasant de la 
carretera serà, com a mínim, d'1 metre. Per tal d’efectuar les reparacions necessàries 
s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització de la Diputació de Barcelona. 

 
- Es reomplirà la rasa amb formigó HM-10. 
 
- Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu 

degudament senyalitzat i en període de mínim trànsit. 
 
- En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la 

capa de rodament corresponent. La durada de les obres a la calçada serà de dos 
dies com a màxim. 

 
- Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 
- Es fressarà i pavimentarà, a cada costat de la rasa, una amplada d’1 m. amb fondària 

mínima de 5 cm. El paviment serà de mescla bituminosa en calent tipus AC16 SURF 
S 50/70. 
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 Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 
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- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 
degudament autoritzats. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
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Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Premià de Mar, autorització 
d’obres d'urbanització, a la carretera BV-5023 al PK 0+360 i al PK 0+450, marge dret, 
tram travessera, al terme municipal de Premià de Mar (expedient núm. 2015/1582), 
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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Premià de Mar, amb 
domicili a efectes de notificacions a Premià de Mar (08330), Plaça de l'Ajuntament, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Gualba, en resolució de l’expedient núm. 2015/1598.- 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 18/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Ajuntament de Gualba de data 12 de febrer de 2015 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció d'un accés 
provisional, a la carretera BV-5115 al PK 3+780, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Gualba (expedient núm. 2015/1598). 
 
En data 03/03/2015 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 Gualba en data 12 de febrer de 2015 
i d’acord amb el que disposen els articles 128.1 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
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- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic 
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi 
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització. 
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” del 
croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de la 
carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis. 

 
- L’accés autoritzat, així com la corresponent calçada lateral o part del viari intern que 

assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas implicarà 
exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les 
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la 
normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
-  Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de 

domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 10m. respecte de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la finca 
i mai cap a la calçada de la carretera. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 

paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 
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- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) a l’ accés i dos grups de 
senyals, un per cada sentit de circulació, P-1 conjuntament amb R-301 limitació de 
velocitat de 50 quilometres /hora. Les senyals seran de 90 cm i nivell II. 

 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo 
en bon estat de conservació. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la 

calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
  Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent. 
 
- 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 que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Gualba, autorització d’obres de 
construcció d'un accés provisional, a la carretera BV-5115 al PK 3+780, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gualba (expedient núm. 2015/1598), 
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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Gualba, amb domicili a 
efectes de notificacions a Gualba (08474), Pg. Montseny, 13, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
F.P.C., en resolució de l’expedient núm. 2015/1602.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 17/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de F.P.C. de data 06 de febrer de 2015 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització de tala d'arbres en zona d'influència de carretera, a la 
carretera BP-4654 del PK 22+000 al PK 24+100, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Borredà (expedient núm. 2015/1602). 
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En data 03/03/2015 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 F.P.C. en data 06 de febrer de 2015 i d’acord amb el 
que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà 
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- La calçada de la carretera i els seus marges quedaran nets i lliures del producte 

resultant dels treballs, mentre s’executin els mateixos i a la finalització de cada 
jornada. 

 
- Es podran realitzar talls de trànsit per l’execució d’aquests treballs. Cadascun 

d’aquests talls de trànsit no podran ser superiors en temps a 5 minuts. 
 
- La tala d’arbres no variarà el curs de les aigües ni produirà inestabilitat als talussos. 
 
- Es respectaran els arbres catalogats o d’especial interès. 

   
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
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- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 
per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 
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- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a F.P.C., autorització de tala d'arbres en zona 
d'influència de carretera, a la carretera BP-4654 del PK 22+000 al PK 24+100, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Borredà (expedient núm. 2015/1602), 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a F.P.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
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44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Agusti de Lluçanes, en resolució de l’expedient núm. 
2015/1717.- 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 18/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès de data 09 de febrer 
de 2015 en el qual es sol·licita autorització per a realitzar a la carretera BP-4653, tram 
no urbà, al terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès (expedient núm. 2015/1717) 
obres de:  
 
 Reasfaltat d'accés existent, del PK  15+260 al PK 15+270, marge dret.    
 Condicionament d'accés existent, del PK  15+260 al PK 15+265, marge esquerre.  
 
En data 10/03/2015 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 Agustí de Lluçanès en data 09 
de febrer de 2015 i d’acord amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
Condicionament i obres de conservació d’accessos 
 
- La construcció, condicionament o obres de conservació d’accessos es realitzarà 

d’acord amb el Projecte signat per un tècnic competent i visat, si escau, pel Col·legi 
professional corresponent. Quan no hi hagi projecte, s’ajustarà estrictament als 
croquis que s’adjunten a la present autorització. L’accés en zona de desmunt 
s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A” del croquis adjunt i, en zona de 
terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de la carretera i de l’accés es 
revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis. 

 
- L’accés que assegura l’accessibilitat a les parcel·les confrontants, en cap cas 

implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la Diputació de Barcelona imposar les 
limitacions d’ús i servitud que consideri necessàries d’acord amb l’establert a la 
normativa vigent. 

 
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 

de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 
 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 
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- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
-  Si s’instal·la un tancament de l’accés, aquest estarà sempre fora de la zona de 

domini públic de la carretera i, com a mínim, a una distància de 15m. respecte de 
l’aresta exterior de la calçada. L’esmentat tancament obrirà cap a l’interior de la finca 
i mai cap a la calçada de la carretera. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 
- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de la 

carretera superior a la distància mínima de parada. 
 
- L’accés es pavimentarà fins una longitud mínima de 20 metres i es tallarà amb disc el 

paviment afectat de la calçada. En cap cas es poden produir arrossegaments de 
terres cap a la calçada. 

 
- El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
- Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesants sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 
- Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) per a cada accés. 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenir-lo 
en bon estat de conservació. 

 
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a la 

calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres 
autoritzades. 

 
  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 
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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 
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, 
autorització per a realitzar a la carretera BP-4653, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Agustí de Lluçanès (expedient núm. 2015/1717) obres de:  
 
 Reasfaltat d'accés existent, del PK  15+260 al PK 15+270, marge dret.    
 Condicionament d'accés existent, del PK  15+260 al PK 15+265, marge esquerre.  
 
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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Agustí de Lluçanès (08586), carrer C/ 
Alou, 6, amb indicació dels recursos procedents. 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, en resolucio de l’expedient núm. 2015/1726.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En data 17/02/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt de data 12 de febrer de 2015 en 
el qual es sol·licita autorització  per a la realització d’obres d'urbanització de vorera, a 
la carretera BV-1602 del PK 7+426 al PK 7+596, marge dret, tram urbà, al terme 
municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 2015/1726). 
 
En data 10/03/2015 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 Lliçà d'Amunt en data 12 de febrer de 
2015 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:  
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- 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. 

 
- S’ha de garantir, en tot moment, l’estabilitat de la vorera, calçada i de tots els 

elements funcionals de la carretera afectats per les obres. 
 
- 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. 

 
- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la 

carretera, estaran protegits i es situaran a una distància de seguretat suficient front 
l’eventual sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell 
en porti causa el manteniment dels citats arbres. 

 
- Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a les edificacions o que, 

com a conseqüència de les obres, puguin quedar descalçats o provocar situacions de 
perill. 

 
- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb el que disposa la norma 8.1-IC, 

senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres. 
 
- Tot l’àmbit de l’obra anirà senyalitzada amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant, 

d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC 
 
- A les voreres de nova construcció hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim, 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades i com a mínim de la classe C-250 
segons la norma UNE-EN-124 i no seran perilloses per als vehicles ni, en particular, 
per a les bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu manteniment i 
conservació, així com de la connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua . 

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

d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs. En cas de 

connexió directa a una llera, s’haurà d’assegurar que no es puguin produir danys a ni 
a les carreteres ni a les propietats col·lindants. Al final del desguàs es col·locarà un 
embroquetat adient per tal d’evitar les erosions.  

 
- Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’anar 

protegides de possibles impactes dels vehicles 
 
  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 
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 

Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 

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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, autorització 
d’obres d'urbanització de vorera, a la carretera BV-1602 del PK 7+426 al PK 7+596, 
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marge dret, tram urbà, al terme municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 
2015/1726), 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, amb domicili 
a efectes de notificacions a Lliçà d'Amunt (08186), carrer d'Anselm Clavé, 73, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE 
PSARU Llobregat Nord, en resolució de l’expedient núm. 2015/2039.- 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 04/03/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de UTE PSARU Llobregat Nord de data 3 de març de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de cartell 
provisional d'obres, a la carretera BV-1224 al PK 6+850, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort (expedient núm. 2015/2039). 
 
En data 18/03/2015 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la sol·licitud formulada per UTE PSARU Llobregat Nord en data 3 de març de 
2015 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament general 
de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de 
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  

 
- Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
- La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en qualsevol cas, els 

suports quedaran fora de la cuneta. 
 
- Els senyals seran de servei i estaran normalitzats.  
 
- S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres elements 

situats prop de l’extrem de la calçada. 
 
- No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 

amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
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puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

 
- Quan acabin les obres que s’informa al cartell en qüestió, els peticionaris retiraran el 

rètol i els elements necessaris per a la seva instal·lació. 
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
  Condicions generals 
 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada amb la matriu 
del permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les  
particulars de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- 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. 
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- 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.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 €, per 
emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 31,64 €, per ocupació i aprofitament 
de les vies provincials i la seva zona de domini públic per cartells indicatius i 
informatius. 
 
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article 
18 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, i, per tant, d’acord amb 
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el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta 
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2015, 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. 5/15, de data 8 de gener de 2015, i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener de 2015 
(publicats al BOPB de 13 i 22 de gener de 2015, respectivament). 
 
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.- ATORGAR salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a UTE PSARU Llobregat Nord, autorització d’obres 
d’instal·lació de cartell provisional d'obres, a la carretera BV-1224 al PK 6+850, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort (expedient 
núm. 2015/2039), 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. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a UTE PSARU Llobregat Nord, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXX (XXX), carrer XXX, X, X, 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, 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 35 minuts.  
 
Vist i Plau 
El President, 
 
 
 


