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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 9 DE JUNY DE 2016 

 
A la ciutat de Barcelona, el 9 de juny de 2016, a les 11 hores, 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 de la seva 
presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), i amb l’assistència del vicepresident 
primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident segon, senyor Marc 
Castells i Berzosa (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresidenta cinquena 
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que 
s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa 
Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan Carles García i 
Cañizares (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut 
(ERC-AM), Jordi Fabrega i Colomer(ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), 
Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Valentí Junyent i Torras (CiU), Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM), i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor 
Joaquim Forn i Chiariello (CiU), senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Alexandra 
Sevilla i Oliveras (Entesa), senyors Manuel Reyes López (PP), Miguel Ángel Ibáñez 
Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
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 Maria Raurich i Montasell. 
 
Excusa la seva absència el diputat senyor Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, 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 26 de maig de 2016. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la 

Sentència, favorable per als interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment núm. 
383/2013-C, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
l’entitat Club Bellaterra contra el decret de data 22 de juliol de 2013, de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que va desestimar el 
recurs de reposició formulat contra el decret de data 11 d’abril de 2013, dictat pel 
mateix òrgan, en l’expedient incoat per a la restitució del medi amb motiu d’unes 
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obres que va realitzar i que van ocasionar danys a la calçada de la carretera BV-
1414, pk 3+280. 

 
3. Donar compte del decret de la Presidència núm. 4178/2016, de data 13 de maig, 

pel qual s’acorda exercir accions civils contra la Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en Cataluña, (FECAC), amb la finalitat, d’una banda, de 
promoure la resolució del contracte d’arrendament subscrit entre la Diputació de 
Barcelona i aquesta entitat, sobre el local, propietat de la Corporació, situat al 
carrer Mallorca, 224, entl. 2a. de Barcelona, i, d’altra, recuperar-ne la possessió i 
reclamar el pagament de 34.338,47 euros, corresponents als rebuts dels lloguers 
dels mesos de maig de 2014 (parcial) a maig de 2016 inclòs, i els que es vagin 
generant mentre es tramitin les actuacions judicials. 

 
4. Donar compte del decret de la Presidència núm. 4176/2016, de data 13 de maig, 

pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució 
emesa per l’Institut Municipal d’Hisenda sobre l’Impost sobre Béns Immobles 
Urbans dels anys 2014 i 2015 de la finca, propietat de la Diputació de Barcelona, 
ubicada a la plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8 de Barcelona, propietat de la 
Diputació de Barcelona, que desestima la sol·licitud de suspensió de les 
liquidacions.  

 
5. Donar compte del decret de la Presidència núm. 4174/2016, de data 13 de maig, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 95/2016-M1, 
procediment ordinari, interposat pel senyor FBMP en relació amb la sol·licitud 
d’informació que va presentar el dia 24 de novembre de 2015 davant la 
Corporació, així com per la manca de facilitar aquesta informació un cop 
requerida de nou en data 28 de desembre de 2015. 

 
6. Ratificació del Decret de la Presidència núm. 4269/2016, de data 19 de maig de 

2016, pel qual es resolgué delegar la representació de la Diputació de Barcelona 
per a assistir a la sessió de la Junta Executiva del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, convocada per al dia 23 de maig de 2016. 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 

“Programa complementari de millora de camins municipals”, el seu règim 
regulador i la convocatòria d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. 

 
8. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 

“Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència 
energètica”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
9. Dictamen pel qual es proposa modificar, per delegació de la Presidència, els 

compromisos de qualitat i les mesures d’esmena dels recursos “Gestió de la 
qualitat”, “Impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC)”, “Espais de debat 
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educatiu” i “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris 
locals i de qualitat” del Catàleg de serveis de l’any 2016, del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 

 
Servei de Programació 
 
10. Dictamen pel qual es proposa seleccionar al Banco de Sabadell, SA, com l’entitat 

financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2016-2017, de conformitat amb les condicions que consten en el Dictamen.  

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
11. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 

canvi de destinació de l’ajut atorgat al Consell Comarcal del Berguedà per a 
l’actuació 14/X/101397 “Parc de pesca a la Vall de Pedret”, en el sentit de 
substituir-lo pel projecte “Manteniment i arranjament de camins municipals de la 
comarca del berguedà”, per la mateixa quantia que el projecte inicial, en el marc 
de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
12. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar activitats realitzades per les entitats representatives del 
sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora del teixit 
comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de 
serveis, per a l’exercici 2016, per un import total de 150.000 € (cent-cinquanta mil 
euros). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
13. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Fogars de la Selva, en resolució de l’expedient núm. 2015/9832. 
 
14. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Calldetenes, en resolució de l’expedient núm. 2016/79. 
 
15. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2016/1477. 

 
16. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 
2016/2120. 
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17. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Gallifa, en resolució de l’expedient núm. 2016/2491. 

 
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament del Papiol, en resolució de l’expedient núm. 2016/2495. 
 
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’instal·lació de rètols 

informatius a favor del senyor AME, en resolució de l’expedient núm. 2016/2553. 
 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de plantació d’arbres a 

favor del senyor IBB, en resolució de l’expedient núm. 2016/2743. 
 
21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de pintat de pas de 

vianants a la carretera BV-1602, a favor de l’Ajuntament de Lliça de Vall, en 
resolució de l’expedient núm. 2016/2758. 

 
22. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 

empresa Celler Josep Piñol, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2016/3024. 
 
23. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 
2016/3318. 

 
24. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 

empresa Comercial de festes i revetlles, S.L., en resolució de l’expedient núm. 
2016/3390. 

 
25. Dictamen pel qual es proposa, d’una banda, aprovar l’autorització d’obres 

d’instal·lació de rètol informatiu  de 900 x 1400mm amb el text “Diumenges 
Mercat Setmanal” a la carretera BV-1602 i, d’altra, denegar l’autorització 
d’instal·lació de rètol informatiu de 900 x 1400 mm amb el text “Diumenges  
Mercat Setmanal a la carretera BV-1432, en resolució de l’expedient  2016/1957, 
sol·licitat per l’Ajuntament de Lliça d’Amunt. 

 
26. Dictamen pel qual es proposa, d’una banda, aprovar l’autorització d’obres 

d’instal·lació de rètol informatiu a la carretera BV-4235 i, d’altra, denegar 
l’autorització d’instal·lació de rètol informatiu al pk. 0,885 al terme municipal de 
Navàs, en resolució de l’expedient 2015/8692, sol·licitat per l’Ajuntament de 
Navàs. 

 
27. Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material de l’acord adoptat per la 

Junta de Govern, de data 14 d’abril de 2016, pel qual es va aprovar una 
autorització d’obres a favor de l’empresa Finca Mas Bracons, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/6402. 

 
28. Dictamen pel qual es proposa la denegació d’una autorització d’obres de 

construcció d’edificació, a la carretera BV-2304, PK 2+900, al terme municipal de 
Mediona, sol·licitada pel senyor PCN, en resolució de l’expedient 2016/1609. 
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Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
29. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

modificació del conveni marc de col·laboració formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, en data 22 de setembre de 2014, en matèria d’Espais Naturals i 
Conservació de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural, i l’aprovació de la 
corresponent addenda. 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
30. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de la Vintena 
Edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona 2016, per un import de 17.000 € (disset mil euros ). 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
31. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de desenvolupar projectes i activitats destinades a la sensibilització i 
participació ciutadana en matèria de medi ambient en l’àmbit local, per a 
l’exercici 2016. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
32. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, de la 

modificació de l’import estimat per als àmbits de Benestar Social i de Respir per 
a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental, així com 
l’aprovació de la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 
2016, en l’àmbit de Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, i l’àmbit de 
Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia 
mental, per un import total d’1.899.989,75 € (un milió vuit-cents noranta-nou mil 
nou-cents vuitanta-nou euros amb setanta-cinc cèntims). 

 
33. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació, per delegació de la Presidència, de 

les justificacions de despesa, presentades en el tràmit d’audiència, del fons de 
prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”, en el marc del catàleg 
2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de maig de 2016.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
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ordinària del dia 26 de maig de 2016, 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 pel qual es proposa donar compte, per delegació del Ple, de la 
Sentència, favorable per als interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment núm. 
383/2013-C, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
l’entitat Club Bellaterra contra el decret de data 22 de juliol de 2013, de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que va desestimar el 
recurs de reposició formulat contra el decret de data 11 d’abril de 2013, dictat pel 
mateix òrgan, en l’expedient incoat per a la restitució del medi amb motiu d’unes 
obres que va realitzar i que van ocasionar danys a la calçada de la carretera BV-
1414, pk 3+280.- 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. 13 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 

procediment núm. 383/2013-C que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per l’entitat Club Bellaterra contra el decret de data 22 de juliol de 2013, de 
la Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
que va desestimar el recurs de reposició formulat contra el decret de data 11 d’abril de 
2013, dictat en l’expedient incoat per a la restitució del medi amb motiu dels danys 
ocasionats a la calçada de la carretera BV-1414, pq 3+280. 
  
Vist que, en els fonaments de dret de la referida sentència, es considera provat que 
Club Bellaterra va realitzar obres l’any 2007, que van afectar a la calçada de 
l’esmentada carretera, així com també considera provada la responsabilitat de dita 
entitat a comprometre’s a reparar els danys produïts l’any 2008 i, finalment, que va 
desentendre’s de la seva responsabilitat quan no va respondre cap dels  requeriments 
de la Diputació de Barcelona, en els què es palesava que els desperfectes 
continuaven existint i es requeria la seva reparació. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2016, 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.3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En us de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànica, es proposa a la Junta de govern l’adopció dels  següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona,  en el procediment núm. 383/2013-C, que desestima el recurs contenciós 
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administratiu interposat per l’entitat Club Bellaterra contra el decret de data 22 de juliol 
de 2013, de la Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, que va desestimar el recurs de reposició formulat contra el decret de 
data 11 d’abril de 2013, dictat en l’expedient incoat per a la restitució del medi amb 
motiu dels danys ocasionats a la calçada de la carretera BV-1414, pq 3+280. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona als efectes legals oportuns.” 
 
3.- Donar compte del decret de la Presidència núm. 4178/2016, de data 13 de 
maig, pel qual s’acorda exercir accions civils contra la Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en Cataluña, (FECAC), amb la finalitat, d’una banda, de 
promoure la resolució del contracte d’arrendament subscrit entre la Diputació de 
Barcelona i aquesta entitat, sobre el local, propietat de la Corporació, situat al 
carrer Mallorca, 224, entl. 2a. de Barcelona, i, d’altra, recuperar-ne la possessió i 
reclamar el pagament de 34.338,47 euros, corresponents als rebuts dels lloguers 
dels mesos de maig de 2014 (parcial) a maig de 2016 inclòs, i els que es vagin 
generant mentre es tramitin les actuacions judicials.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona és titular d’un local situat al carrer Mallorca, 244, entl. 2a, 
de Barcelona, que està arrendat a la Federación de Entidades Culturales Andaluzas 
en Cataluña, (FECAC), en virtut d’un contracte signat en data 1 de maig de 1999, el 
qual va ser prorrogat mitjançant Decret de 6 de maig de 2014, fins al 30 d’abril de 
2019. 
 
La FECAC va interrompre el pagament dels rebuts corresponents als de febrer de 
2014 fins el d’abril de 2015, el que comporta un deute de 20.748,47 euros. 
 
A proposta de l’entitat, la Diputació de Barcelona per Decret de 16 de juny de 2015 
accepta el pagament fraccionat del deute esmentat, a raó de 576,35 euros mensuals, 
fins a liquidar-lo en un màxim de 36 mesos, així com l’abonament mensual del rebut de 
lloguer del mes corrent. També aprova reclamar a la FECAC la quantitat de 187,74 
euros, corresponent a l’increment de la fiança del contracte d’arrendament, a fi 
d’ingressar-la a l’Institut Català del Sòl. 
 
La FECAC no ha complert amb el contingut del Decret esmentat, ja que no ha pagat 
cap de les quotes corresponents al fraccionament proposat del deute, ni els rebuts de 
lloguer que s’han anat generant a partir del mes de maig de 2015 fins el maig de 2016. 
 
En data 23 d’octubre de 2015 la Diputació de Barcelona efectua una compensació de 
deutes per import de 2.439 euros, corresponent a una subvenció atorgada a la 
FECAC, amb la qual es van liquidar els rebuts de febrer i una part de març del 2014. 
 
Ateses aquestes circumstàncies, mitjançant escrit de data 8 de març de 2016 es 
reclama a l’entitat FECAC la quantitat líquida, vençuda i exigible de 33.380,35 €, 
corresponents als rebuts pendents de pagament, que van del mes de març de 2014 
(parcial) al març de 2016. 
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Posteriorment, en data 26 d’abril de 2016, la Diputació de Barcelona aprova una 
segona compensació de deutes amb la FECAC, per import de 1.772 euros, per tal de 
minorar l’import pendent, amb una subvenció atorgada per aquesta corporació, amb la 
qual es liquiden els rebuts corresponents al mesos de març (la parcial que restava), 
abril i maig (parcial) de 2014. Per la qual cosa, resta pendent de pagament la quantitat 
de TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-
SET CÈNTIMS (34.338,47 €), corresponents als rebuts dels lloguers dels mesos de 
maig 2014 (parcial) a maig de 2016 inclòs.  
 
Com que des de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària s’ha reclamat 
reiteradament el pagament de les rendes esmentades, sense que aquestes hagin estat 
abonades, escau iniciar el procediment judicial civil corresponent per promoure la 
resolució del contracte d’arrendament, la recuperació de la possessió de la finca i la 
reclamació del deute pendent. 
 

D’acord amb el què disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau interposar recurs 
en defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la 
secretària de la corporació ha emès informe pel qual es mostra favorable en exercir les 
accions civils que corresponguin, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es 
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat. 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- EXERCIR accions civils contra la Federación de Entidades Culturales 
Andaluzas en Cataluña, (FECAC), per promoure la resolució del contracte 
d’arrendament subscrit amb aquesta entitat, sobre el local que la Diputació de 
Barcelona té en propietat, situat al carrer Mallorca, 224, entl. 2a, de Barcelona, 
recuperar-ne la possessió i reclamar el pagament dels TRENTA-QUATRE MIL TRES-
CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (34.338,47 €), 
corresponents als rebuts dels lloguers dels mesos de maig 2014 (parcial) a maig de 
2016 inclòs, i els que es vagin generant mentre es tramitin les actuacions judicials. 
 
Segon.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i 
d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci 
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càrrec de la defensa i representació judicial de la corporació en aquest procediment i 
en les instàncies superiors en què pugui esdevenir.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Nosaltres en sessió plenària vam preguntar sobre aquesta 
qüestió i ens sembla bé que la Diputació exerceixi accions civils. Vam fer comentaris 
també sobre una condonació del deute que tenia la FECAC per una subvenció que 
s’havia fet a una entitat que es deia “El Rocío a Catalunya” o similar...cosa que també 
ens sembla bé. La pregunta seria: a banda d’aquestes accions civils, la Diputació està 
finançant d’alguna manera les activitats de la FECAC a la Fira d’Abril a Catalunya?  
 
La senyora presidenta (CiU) diu que se li donarà la informació. I, seguidament, li 
dóna la paraula al diputat senyor Reyes (PP), qui diu: “Nosotros quisiéramos saber, 
desde el Grupo Popular, si se ha intentado mediar en la negociación de estos impagos 
del alquiler con la FECAC. Y, por otro lado, nos gustaría solicitar la relación de 
entidades que tienen un alquiler con la Diputación o alguna entidad que dependa de la 
Diputación y saber el estado, los que están al corriente de pago y quiénes no. Y 
también otra relación de entidades que tengan el usufructo o que estén exentas de 
alquiler en espacios de la Diputación de Barcelona, que nos consta que hay bastantes 
entidades y algunas que llevan veinte años sin pagar en espacios gratuitos cedidos 
por la Diputación”. 
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Li farem arribar. Analitzarem la situació. De fet, 
nosaltres hem anat regularitzant totes aquestes qüestions. En el mandat passat ja es 
va fer una tasca important d’anar regularitzant, i també, evidentment, d’anar cobrant 
els lloguers. Fa pocs dies vam portar també una altra entitat que li havíem de 
repercutir el fet que no havia estat al dia de l’ús d’un dels espais i, per tant, els hi farem 
saber. Perquè en aquest moment no ho sé. 
 
4.- Donar compte del decret de la Presidència núm. 4176/2016, de data 13 de 
maig, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució emesa per l’Institut Municipal d’Hisenda sobre l’Impost sobre Béns 
Immobles Urbans dels anys 2014 i 2015 de la finca, propietat de la Diputació de 
Barcelona, ubicada a la plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8 de Barcelona, propietat 
de la Diputació de Barcelona, que desestima la sol·licitud de suspensió de les 
liquidacions.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“En data 8 d’abril de 2015, l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona 
va girar, després de les al·legacions fetes en via administrativa per aquest Servei, 
liquidacions noves en concepte de l’Impost sobre béns immobles Urbans de l’any 2014 
i 2015 de la Finca ubicada en Plaça Margarida Xirgu, nº 6-8 (Ref. Cadastral 
9505415DF2890F0001BZ), en endavant, Institut del Teatre. 
 
 
 Liquidació inicial Nova liquidació Diferència 

     
Rebut IBI 2014 265.677,35 187.196,27 78.481,08 

(2014/23-VA)    
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 Liquidació inicial Nova liquidació Diferència 

Rebut IBI 2015 289.249,75 203.805,39 85.444,36 
(2015/13-VA)    
     

    
 554.927,10 391.001,66 163.925,44 

 
Contra aquestes noves liquidacions es va interposar, en termini i forma, recurs de 
reposició i es va sol·licitar la suspensió del deute liquidat, tal i com s’havia fet, en 
exercicis anteriors, sense l’aportació de cap garantia, d’acord amb el que estableixen 
els articles 233.4 de la LGT i 173.2 del TRLRHL.  
 
Posteriorment, en data 4 de març de 2016, l’Institut Municipal d’Hisenda va notificar a 
la Diputació de Barcelona una resolució que desestimava la sol·licitud de suspensió de 
les liquidacions corresponents als anys 2014 i 2015 per entendre que com a aquestes 
liquidacions ja se’ls havia aplicat una bonificació del 95% “el possible perjudici 
econòmic s’ha reduït significativament.” Juntament amb aquesta resolució 
s’adjuntaven unes cartes de pagament sense recàrrec per un import total de 
391.001,66 euros. La data última per efectuar l’ingrés d’aquestes cartes finalitzava el 
18 de febrer de 2016, és a dir, 15 dies després de la notificació de la resolució. 
 
Com a conseqüència de la resolució de denegació, en data 22 de març de 2016, 
l’Ajuntament de Barcelona va notificar a aquesta corporació una provisió de 
constrenyiment (39.102,12 euros) respecte les anteriors liquidacions.  
 
El deute total de 430.103,78 euros (391.001,66 + 39.102,12) va ser degudament 
ingressat per la Diputació de Barcelona abans de la finalització del termini per fer-ho, 
això és, abans del 5 d’abril de 2016 i, en data 21 d’abril de 2016, s’ha interposat el 
preceptiu recurs d’alçada contra la provisió de constrenyiment. 
 
Aquesta corporació considera que la resolució de denegació de la suspensió no és 
ajustada a Dret ja que, com en altres ocasions, la liquidació recorreguda estava 
plenament garantida amb la qual cosa l’Ajuntament de Barcelona no hauria d’aplicar 
cap recàrrec de constrenyiment. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de 
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós 
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la 
defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat. 
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa per 
l’Institut Municipal d’Hisenda (Ref.2015/0K00081/504/2015/15), notificada el 4 de març, 
en base a les consideracions contingudes en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- DESIGNAR al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial i de la 
representació, de la corporació en aquest recurs, així com en les instàncies superiors 
en què pugui derivar.” 
 
S’incorporen a la sessió el vicepresident primer, senyor Dionís Güiteras i Rubio, la 
vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlon i Gil i la diputada senyora Sònia 
Recasens i Alsina. 
 
5.- Donar compte del decret de la Presidència núm. 4174/2016, de data 13 de 
maig, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 95/2016-M1, 
procediment ordinari, interposat pel senyor FBMP en relació amb la sol·licitud 
d’informació que va presentar el dia 24 de novembre de 2015 davant la 
Corporació, així com per la manca de facilitar aquesta informació un cop 
requerida de nou en data 28 de desembre de 2015.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici de data 11 

d’abril de 2016, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs 

contenciós administratiu número 95/2016-M1, procediment ordinari, interposat pel 

senyor FBMP, contra el silenci administratiu de la sol·licitud d’informació que va 

presentar el dia 24 de novembre de 2015 davant la corporació, així com la manca de 

facilitació d’aquesta informació un cop tornada a requerir en data 28 de desembre de 

2015.  
 
Per aquest motiu, la secretària de la corporació ha emès un informe, en compliment 
d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el què disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de 
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règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el què estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB 
de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 

Barcelona en el  recurs contenciós administratiu núm. 95/2016-M1, procediment 

ordinari, interposat pel senyor FBMP contra el silenci administratiu de la sol·licitud 

d’informació que va presentar el dia 24 de novembre de 2015 davant la corporació, així 

com la manca de facilitació d’aquesta informació un cop tornada a requerir en data 28 

de desembre de 2015.  
 
Segon.- REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
17 de Barcelona. 
 
Tercer.- DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en 
el recurs esmentat, i en les instàncies superiors en que pugui esdevenir.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Examinada la documentació, el Decret, ens ha estat impossible 
esbrinar quina era la informació que demana aquest senyor, tant en data 24 de 
novembre com en data 28 de desembre. La pregunta és, justament aquesta: quina 
informació és la que demana aquest senyor a la Diputació?. 
 
Per respondre la pregunta, la senyora presidenta (CiU), dóna la paraula a la 
secretària general, senyora Mahillo, qui diu: “Por parte de un Ayuntamiento... bueno, 
además, no hay ningún problema en decir cual porque hay un procedimiento que se 
ha ganado, el Ayuntamiento de Molins de Rei pidió asistencia a la Diputación de 
Barcelona, concretamente a la Gerencia, para que le llevase un recurso contencioso-
administrativo que había interpuesto una funcionaria del propio ayuntamiento que 
había pedido una reducción de una jornada de trabajo para conciliación familiar. El 
ayuntamiento se lo deniega y contra la resolución interpone un recurso contencioso-
administrativo en protección de derechos fundamentales. El recurso lo gana. La 
Diputación defiende al Ayuntamiento y el recurso al final lo gana la funcionaria. 
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A continuación, el marido de esta señora, que es abogado, solicita a la Diputación de 
Barcelona que le dé toda la información referente a este expediente y, además, aporta 
concretamente una autorización por parte de su mujer para que se le dé la 
información. La información no se le da, no se le contesta; la vuelve a requerir el día 
28 de diciembre de 2015, tampoco se le da y, contra esto, de acuerdo con la Ley 
catalana de Transparencia, cceso a la Información pública y buen gobierno, en la que 
el silencio es positivo, interpone un recurso contencioso-administrativo.  
 
Esto simplemente es el Decreto de la Presidencia, que no tiene más remedio que 
comparecer y enviar el expediente. Cuando se envía el expediente, entendemos que 
esa información se tiene que dar, se requiere a Gerencia para que se dé la 
información y la información se le ha dado el día 19 de mayo de este año. En estos 
momentos hemos solicitado al Juzgado que deje sin efecto el contencioso, en tanto en 
cuanto el objeto ha perdido la razón de ser, porque la información ya la tiene el 
interesado. Y esta es la situación en la que estamos en estos momentos, esperando a 
que el Juzgado archive el expediente por pérdida del objeto del contencioso, puesto 
que la información está dada”.  
 
La senyora presidenta (CiU), agraeix la intervenció de la Secretària General i indica 
que el tema queda aclarit. 
 
6.- Ratificació del Decret de la Presidència núm. 4269/2016, de data 19 de maig 
de 2016, pel qual es resolgué delegar la representació de la Diputació de 
Barcelona per a assistir a la sessió de la Junta Executiva del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, convocada per al dia 23 de maig de 2016.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-
CP, el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
“La Diputació de Barcelona forma part de l’Associació Privada “Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament” i està representada pel Diputat Il·lm. Sr. Jaume 
Ciurana Llevadot que va ser designat representant per acord de la Junta de Govern del 
dia 12.11.2015 (AJG 577/15). 
 
L’entitat ha convocat sessió de la Junta Executiva per al proper dia 23.5.2016, a la qual 
el Sr. Ciurana no podrà assistir per coincidir amb altres activitats ja programades. Així 
mateix, tampoc podrà assistir el Sr. Josep Luis Alay Rodríguez que havia estat designat 
com el seu suplent. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa designar un nou suplent només per a aquest dia, per tal que pugui 
assumir la representació de la Corporació i garantir així l’assistència de la Diputació de 
Barcelona en la sessió convocada. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de 
Govern segons es recull a l’apartat 3.4.f) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
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diferents del Ple aprovada pel Decret núm. 3048/16, de 14.4 i publicada al BOPB 
22.4.16. 
 
Valorades les circumstàncies exposades i considerada per la Coordinació General 
l’excepcionalitat prevista a l’apartat 3.2 del Protocol de designació i actuació del 
representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, aprovat per 
la Junta de Govern en data 18.12.2014. 
 
Donat que la Junta de Govern tindrà la propera sessió el dia 26.5.2016, resta 
justificada la urgència d’adoptar la resolució d’acord amb l’apartat 2.4.b) de 
l’esmentada refosa 1/2016, que reserva a la Presidència l’exercici de les competències 
del Ple i de la Junta de Govern per raons d’urgència. 
 
Per tot això,  

RESOLC: 
 
Primer.- Designar la Sra. Guadalupe Moreno Iturriaga, Cap de l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, per representar a la Diputació de Barcelona en la sessió de la 
Junta Executiva del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, convocada per 
al dia 23.5.2016. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a la interessada, per al seu coneixement i 
efectes oportuns.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 
“Programa complementari de millora de camins municipals”, el seu règim 
regulador i la convocatòria d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 

aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent 
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el 
marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos 
que es comprenguin al Pla de referència. 

 
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i 

materials del Pla es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres 
instruments principals: Meses de concertació, Catàlegs de serveis i Programes 
complementaris, essent aquests últims instruments específics elaborats de forma 
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contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit 
territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics 
derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. Als efectes de la configuració 
del règim regulador dels instruments de cooperació local i de la distribució dels 
recursos, el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
estableix els principis generals que guien i orienten l’exercici de les competències 
en matèria de cooperació i assistència local de la Diputació de Barcelona, a més 
de tots aquells aspectes relatius a la gestió dels instruments de cooperació. Es 
tracta dels principis de transparència, bon govern, eficàcia, eficiència i 
sostenibilitat orientats, aquests darrers, a l’assoliment de la simplicitat 
administrativa dels requisits i procediments a seguir per a l’atorgament definitiu 
dels ajuts concedits.  

 
3. El present Programa complementari de millora de camins municipals és una de les 

actuacions que s’emmarquen dins la línia “vialitat municipal interurbana” del Pla de 
Mandat 2016-2019 i, en aquest sentit, la seva aprovació respon a una voluntat 
corporativa orientada a afavorir la cohesió territorial dels municipis de la 
demarcació, a garantir l’accessibilitat als nuclis de població i a afavorir la mobilitat 
arreu del territori. Així mateix, aquesta aposta per la cohesió territorial troba també 
una innegable vinculació amb el compromís corporatiu de vetllar per la 
sostenibilitat i l’equilibri del conjunt del territori. 

 
En vista d’aquesta voluntat, el present Programa complementari té per finalitat 
donar suport als municipis de la demarcació, mitjançant la concessió d’ajuts 
econòmics, per afavorir la realització d’obres de millora dels camins d’ús públic. 
Compta, a més, amb un caràcter pluriennal en la mesura que comprèn la totalitat 
del mandat corporatiu 2016-2019. 

 
4. Els ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa complementari 

s’articulen en base a un procediment de pública concurrència tot vetllant per 
garantir la correspondència entre la finalitat del suport atorgat i la realitat de cada 
territori.  

 
5. En el moment de resoldre la concessió dels ajuts es concretarà l’import assignat a 

cada destinatari i l’anualitat amb càrrec a la qual la Diputació de Barcelona 
imputarà el pagament dels ajuts, podent ser el 2016, el 2017, el 2018 o el 2019. 
La determinació de la quantia i l’assignació de l’anualitat es durà a terme en base 
a una ponderació dels criteris definits en el corresponent règim regulador. Amb 
aquesta periodificació es garanteix un pagament progressiu del suport conferit per 
la Diputació de Barcelona, es facilita l’execució del pressupost previst i, a més, 
l’ordenació temporal del pagament de les actuacions permet prioritzar aquelles 
que s’han d’executar de forma urgent o prioritària per raons acreditades. 

 
6. A més, es cerca la màxima cobertura territorial, raó per la qual el seu 

desplegament es durà a terme tot coordinant les diferents iniciatives impulsades 
des d’altres administracions per a garantir el desenvolupament econòmic i 
fomentar l’ocupació local. En aquest sentit, la cooperació que es presta a través 
del present instrument s’articula des de la necessària consideració de l’asimetria 
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territorial, amb ple respecte al principi de lleialtat institucional i al principi 
d’autonomia local. 

 
7. Els destinataris del present Programa complementari són els municipis de la 

demarcació de la Diputació de Barcelona. Queda exceptuada de la consideració 
de destinatari la ciutat de Barcelona en la mesura que, per raó de la seva 
subjecció a un règim especial, es relaciona amb la Diputació de Barcelona de 
forma convencional i bilateral. 

 
8. El suport específic per als petits municipis es desplega en el marc de la “Línia 

específica de suport al petit municipi”, aprovada per decret de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, el 15 de juliol del 2014, i en base al reconeixement 
efectuat a la clàusula 7a del Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019. Aquest suport passa per l’aplicació d’un import per tram de població 
en el moment de calcular la distribució dels ajuts, a més del reconeixement exprés 
de la possibilitat de delegar, preferentment, en els consells comarcals l’execució 
de les actuacions. 

 
9. Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que 
estableixen la competència de les diputacions per a l’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 

 
10. Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als 
governs locals en matèria de foment de l’ocupació, i 71.1 g) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, que estableixen com a competència dels municipis la 
realització d’activitats complementàries en l’àmbit de l’ocupació i de la lluita contra 
l’atur. 

 
11. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat 

en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de 
conformitat amb el previst a la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició les 
subvencions que integren els plans o instruments similars que tinguin per objecte 
portar a terme les funcions d’assistència i cooperació municipal es regiran per la 
seva normativa específica, essent d’aplicació supletòria les previsions contingudes 
en la referida llei. En vista d’això, resulta directament aplicable al present 
Programa complementari la normativa reguladora del Protocol general del Pla 
“Xarxa Governs Locals 2016-2019” en la mesura que n’empara la seva aprovació i 
ulterior desplegament. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència en data de 19 d’abril de 2016, i 
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publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’abril de 2016, 
preveu que correspon, per delegació de la Presidència, a la Junta de Govern 
aprovar la creació de programes complementaris.  

 
2. L’apartat 7.1.b) de la Refosa núm. 1/2016 reserva a la Presidència la competència 

per a elevar a la Junta de Govern 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.- APROVAR el “Programa complementari de millora de camins municipals", en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon.- APROVAR el règim del “Programa complementari de millora dels camins 
municipals" i disposar que esdevé la normativa aplicable pel que fa a l’atorgament i 
execució dels ajuts que es derivin del present Programa complementari, el text del 
qual és el següent: 
 
“Programa complementari de millora de camins municipals 
 
Article 1. Objecte  
 
1. El Programa complementari de millora de camins municipals té per finalitat 

contribuir al sosteniment de les despeses derivades de la realització d’obres de 
millora dels camins municipals d’ús públic per part dels ajuntaments de la 
demarcació territorial de Barcelona.  

 
2. En el marc del present Programa complementari, cada ajuntament destinatari rebrà 

un ajut que podrà destinar a finançar les actuacions de millora i condicionament que 
es duguin a terme en un o més camins del municipi, o fins i tot, en trams dels 
mateixos, sempre i quan constin degudament relacionats a la sol·licitud.  

 
3. Els camins respecte dels quals es duran a terme les actuacions que són objecte de 

suport en el marc del present Programa complementari han d’estar íntegrament en 
àmbit no urbà i tenir un ús públic.  

 
A més, els camins, o trams de camins, en els que es duguin a terme aquestes 
actuacions han de ser aptes per al trànsit rodat motoritzat i, a tal efecte, permetre 
l’ús de vehicles del tipus turisme, segons estableix el Reglament General de 
Circulació. 

 
4. El present Programa complementari té una durada pluriennal i, en aquest sentit, 

comprèn la totalitat del Mandat 2016-2019. D’aquí que, en el moment de resoldre la 
concessió dels ajuts es concretin els imports atorgats a cada destinatari i l’any en 
què es farà efectiu el seu pagament, tot vetllant per a garantir que l’abonament dels 
ajuts es faci de forma progressiva i lineal, en favor de tots els municipis de la 
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demarcació, al llarg de tot el mandat, d’acord amb les previsions d’execució 
manifestades pel municipi  en el moment de realitzar la sol·licitud de l’ajut. 

 
5. Els ajuts que s’atorguen en el marc d’aquest Programa complementari 

s’emmarquen dins l’àmbit de de manteniment i reposició d’inversions per al foment 
de la diversificació econòmica, definit a la clàusula 10a del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
Article 2. Destinataris 
 
1. Tenen la consideració de destinataris dels ajuts del present programa els municipis 

de la demarcació territorial de Barcelona.  
 
2. La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari en el marc del 

present Programa complementari per raó de la seva subjecció a un règim especial i 
l’articulació d’una relació de caràcter bilateral i convencional amb aquesta 
Corporació.  

 
Article 3. El suport específic al petit municipi  
 
1. En el marc del present Programa complementari, i prenent en consideració la 

asimetria territorial i el principi de diferenciació, es confereix un tractament específic 
als municipis de fins a 1.000 habitants tot en el marc de la “Línia específica de 
suport al petit municipi”, aprovada per decret de Presidència de la Diputació de 
Barcelona el 15 de juliol del 2014 i de la clàusula 7 del Protocol general del Pla. En 
aquest sentit, els petits municipis seran beneficiaris d’un suport específic, de tipus 
tècnic, consistent en la prestació de l’atenció i assessorament que sigui necessari 
respecte totes aquelles qüestions que es derivin de la gestió i desplegament del 
present Programa complementari.  

 
2. L’Oficina de suport al petit municipi, responsable de la gestió de la bústia de 

contacte petitmunicipi@diba.cat, serà el canal que permetrà vehicular les consultes 
que es plantegin per part d’aquest col·lectiu de municipis a la Diputació de 
Barcelona.  

 
Article 4. Entitats executores 
 
1. L’ens destinatari haurà d’assenyalar en la sol·licitud la modalitat d’execució 

emprada per a dur a terme les actuacions que són objecte de suport. 
 
2. L’execució de les actuacions es durà a terme en base a alguna de les següents 

modalitats: 
 

a) Mitjançant la contractació o externalització de l’obra de millora o reparació. 
 

b) Per pròpia administració, només quan es procedeixi a la contractació de personal 
nou per a desenvolupar, específicament, les obres i actuacions que són objecte 
de suport. 

 

mailto:petitmunicipi@diba.cat
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c) Per delegació, prèvia acreditació d’aquesta circumstància: 

- Mitjançant la formalització d’un encàrrec de gestió o una delegació a favor 
d’un ens instrumental considerat mitjà propi del destinatari en els termes de la 
normativa en matèria de contractació. El mitjà propi perceptor de l’encàrrec 
pot contractar l’execució de l’actuació o encarregar-la a un altre ens 
considerat mitjà propi si la seva naturalesa li ho permet i en els termes de la 
normativa aplicable. Es consideren mitjans propis els que compleixen els 
següents requisits: 

 
- Els ens que realitzin part essencial de la seva activitat per l’ens de què 

depenen.  
- Que l’ens destinatari ostenti sobre aquests ens un control anàleg al que 

té sobre els propis serveis. 
- Participació pública majoritària.  
- La condició de mitjà propi ha de ser reconeguda expressament a la seva 

norma creadora o als estatuts. 

- Per delegació o encàrrec gestió de caràcter administratiu en favor 
d’altres ens públics, en base a una relació de caràcter bilateral i 
convencional. 

 
d) Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l’execució 

conjunta de les actuacions amb un o diversos ens públics, o amb entitats de dret 
públic dependents o vinculades a altres administracions públiques, per a l’ús dels 
respectius recursos.  

 
3. Sens perjudici de les modalitats d’execució establertes, la presentació de la 

justificació de les despeses executades al centre gestor responsable de la Diputació 
de Barcelona correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 

 
Article 5. Despesa elegible 
 
1. Són elegibles, als efectes del present Programa complementari, les despeses de 

naturalesa inversora vinculades al capítol 6 del pressupost de despeses dels ens 
locals destinataris i/o executors en termes de l’Ordre EHA/3565/2008, derivades de:  

 
a) La realització d’obres de millora i condicionament dels camins locals d’ús públic i 

que estiguin ubicats íntegrament en àmbit no urbà i que permetin l’ús des 
vehicles tipus turisme, segons estableix el Reglament General de Circulació. 
 

b) Les assistències tècniques destinades a la redacció dels documents suficients 
per a contractar les actuacions subvencionable, així com les direccions d’obres 
associades. 
 

2. Amb la finalitat de poder admetre la totalitat de les despeses directament vinculades 
i que es corresponguin, de manera indubtable, amb el desenvolupament de les 
actuacions de millora i condicionament que són objecte de suport, s’admetrà la 
justificació de despeses que es corresponguin al capítol 2 del pressupost de 
despeses dels municipis destinataris, quan aquest import no superi el 20% del total 
justificat. 
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3. També seran elegibles les despeses corresponents Capítol 7 del pressupost de 

despeses quan l’execució de les actuacions hagi estat objecte d’encàrrec o 
delegació. 

 
4. Excepcionalment, seran elegibles les despeses del Capítol 1 del pressupost de 

despesa dels ens locals destinataris, en cas d’execució per pròpia administració, i 
sempre i quan es duguin a terme noves contractacions vinculades a l’execució de 
les actuacions de millora i condicionament que són objecte de suport en el marc 
d’aquest Programa complementari. 

 
Article 6. Compatibilitat dels ajuts  
 
Els ajuts que es concedeixen en el marc del present Programa complementari són 
compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit per altres administracions i 
ens públics o privats, sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament 
de l’actuació i no s’estiguin finançant les mateixes despeses. En aquest sentit, les 
despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 
 
Article 7. Procediment de concessió i efectivitat dels ajuts atorgats 
 
El procediment per a la concessió d’ajuts econòmics als ens locals destinataris és el 
de concurrència competitiva.  
 
Article 8. Quantia màxima dels ajuts  
 
1. El pressupost màxim amb què es dota el present Programa complementari és 

d’onze milions dos cents-mil euros (11.200.000 €) del pressupost de despeses de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, per a tot el mandat 2016-
2019, a raó de dos milions vuit cents-mil euros (2.800.000 euros) anuals durant el 
2016, 2017, 2018 i 2019. 

 
2. L’ajut que s’atorgarà a cada municipi serà el resultat d’aplicar els criteris de 

puntuació i valoració que es detallen en aquest règim regulador. Concretament, 
cada ens destinatari disposarà d’una puntuació mínima, que s’atorgarà en base a 
les característiques objectives de cadascun, i d’una puntuació variable que estarà 
relacionada amb les particularitats de cada camí referenciat a la sol·licitud. La 
puntuació global que s’obtingui es traduirà en l’import de la concessió mitjançant 
l’aplicació d’una fórmula basada en el rati euro per punt. 

 
3. Com a màxim, l’import que s’atorgarà a cada ajuntament destinatari serà de 50.000 

euros, en funció de la puntuació atorgada una vegada valorada la sol·licitud 
presentada. 
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Article 9. Centre gestor responsable  
 
El centre gestor responsable de la instrucció, valoració i seguiment de les sol·licituds 
rebudes és la gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 10. Procediment per a la presentació de les sol·licituds 
 
1. La tramitació de la sol·licitud d’ajuts es realitzarà a través del Portal de tràmits dels 

ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació, en el si del 
“Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai corresponent de 
la ”Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 
2. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 

mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
3. El Portal permet crear i editar esborranys de sol·licitud, i consultar l’estat de 

tramitació dels expedients de l’ens al qual pertany l’usuari. 
 
4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde o de secretari tenen, a més de les 

funcions anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds. 
 
5. Altres usuaris del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació 

de sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució d’un usuari 
signatari, prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 

 
6. Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona 

jurídica de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma 
PSIS, de conformitat amb el previst a la Seu electrònica de la Diputació 
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp. 

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

efectes que del seu ús se’n derivin. 
 
Article 11. Documentació per a la sol·licitud 
 
1. El termini per a presentar la sol·licitud s’inicia el 10 de juny de 2016 i finalitza el 14 

de juliol del 2016.  
 
2. Cada ens destinatari únicament podrà presentar una sol·licitud, la qual pot 

contenir un o diversos camins. 
 
3. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar necessàriament del formulari associat, 

comprensiu d’informació sobre els camins que seran objecte de suport als efectes 
de dur a terme la valoració i instrucció de les sol·licituds presentades. 
Concretament, aquest formulari contindrà les previsions següents: 

 

- Descripció del camí/camins objecte de la sol·licitud de suport. 

- Descripció dels antecedents. 

https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
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- Exposició de la situació actual. 

- Concreció dels objectius. 

- Descripció de la solució a adoptar. 

- Grau de desenvolupament de l’actuació. 

- Cost total de l’actuació, amb indicació de les quantitats referides a actuacions 
executades, a obres projectades  (que disposen de projecte o memòria 
aprovada).  

- Concreció de les actuacions que estan pendents de la redacció del projecte. 
 
4. Així mateix, s’annexaran a la sol·licitud els següents documents: 

- Plànol de situació del camí/camins 

- Pressupost desglossat per partides d’obra 

- Fotografies dels camins que siguin objecte de suport. 
 
5. Sens perjudici de la documentació assenyalada a l’apartat anterior, els ens locals 

sol·licitants podran aportar tota aquella informació addicional que considerin 
d’interès per a una millor i/o més adequada valoració de la sol·licitud 

 
Article 12. Registre electrònic 
 
1. Quan se signa i es presenta una sol·licitud a través del Portal es genera un rebut de 

registre acreditatiu de la presentació que conté 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. 

 
2. La sol·licitud registrada està disponible a través del Portal. 
 
Article 13. Consulta i seguiment 
 
1. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds 

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

a) “Lliurada”: Des del moment en 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 de defectes 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 de la 
sol·licitud, l’existència de defectes esmenables. 

c) “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la 
sol·licitud. 

d) “Estimada”: Des del moment en què és objecte d’una concessió, en haver-se 
localitzat recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una millor valoració 
en aplicació dels criteris establerts. 

e) “Desestimada”: Des del moment en què no és objecte d’una concessió, per 
haver-se esgotat els recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una 
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pitjor valoració, en aplicació dels criteris establerts, per no complir amb les 
condicions administratives i tècniques establertes o per haver desistit d’ella l’ens 
sol·licitant. 

f) “Finalitzada”: Per a recursos econòmics i que consisteixin en transferències 
dineràries, des del moment en què es realitzi el darrer pagament.  

 
Article 14. Esmena a instància de l’ens 
 
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris poden esmenar les sol·licituds 

que es trobin en estat de “lliurada”. 
 
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la tramitació 

d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior. 
 
Article 15. Encàrrec de tramitació electrònica 
 
1. Davant la concurrència degudament acreditada de funcionament anòmal de les 

aplicacions o bé davant deficiències o incidències en la infraestructura de 
telecomunicacions que impossibilitin la presentació efectiva de sol·licituds, tractant-
se d’incidències que no es puguin resoldre amb temps suficient abans de la 
finalització del termini de sol·licitud, la Diputació habilitarà un procediment específic 
per tal que els ens destinataris, en el termini de cinc dies hàbils des de que finalitzi 
el termini de sol·licitud, puguin encarregar a la Diputació de Barcelona la tramitació 
electrònica de les seves sol·licituds.  

 
2. L'acreditació de les condicions anteriors l’ha de signar un usuari que tingui la 

condició de signatari de sol·licituds i ha de presentar-se a la Diputació en el termini 
màxim de cinc dies hàbils des del venciment del termini de sol·licitud, juntament 
amb la documentació de sol·licitud establerta. La Diputació s’ha de coordinar amb 
l’ens per finalitzar el procediment de sol·licitud. 

 
Article 16. Instrucció 
 
El responsable del procediment d’instrucció i de valoració de les sol·licituds 
presentades és la gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, adscrita a 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 17. Revisió de sol·licituds i subsanació 
 
1. El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de 

sol·licituds. 
 
2. En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini 

l’existència de defectes esmenables, es procedirà de la següent manera: 
 

a) S’ha d’enviar a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la 
persona que figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic 
que identifiqui la sol·licitud afectada i el defecte subsanable informant, a més, 
sobre la disponibilitat del requeriment de subsanació al Portal. 
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b) L’ens sol·licitant disposa de deu dies naturals des de l‘endemà de l’emissió del 
correu electrònic d’advertiment de subsanació per accedir a l’expedient 
disponible al Portal. 

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

 
3. Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admet la presentació, en el marc d’una 

subsanació, de noves sol·licituds o sol·licituds alienes al requeriment efectuat. 
 
Article 18. Criteris automàtics de subsanació 
 
Els centres gestors responsables, sense necessitat de requeriment previ a l’ens 
sol·licitant, poden adoptar els criteris de revisió amb els efectes que tot seguit s’hi 
detallen: 
 

a) Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds, la sol·licitud posterior preval sobre 
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  

b) Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses, les últimes sol·licituds 
prevalen sobre les primeres, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  

c) Quan la documentació complementària a la sol·licitud la contradigui en algun 
aspecte, preval la sol·licitud. 

d) En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d’una 
actuació executada conjuntament amb un o diversos ens preval la sol·licitud 
conjunta, sempre que compleixi els requisits establerts. 

 
Article 19. Valoració i periodificació de les sol·licituds 
 
1. Les sol·licituds seran instruïdes en base al procediment següent:  
 

a) En primer lloc, es durà a terme una valoració dels projectes a realitzar en els 
camins municipals amb la finalitat de concretar l’import a concedir a cada 
destinatari. Per a realitzar aquesta valoració es tindran en compte els criteris 
objectius que es defineixen als articles següents, referits a la puntuació mínima 
garantida, d’una banda, i a la puntuació variable, de l’altra. 

 
b) En segon lloc, es sumaran les dues puntuacions obtingudes, essent la puntuació 

màxima de 100, i el resultat es concretarà en un import econòmic mitjançant 
l’aplicació d’una fórmula basada en el rati d’euro per punt, partint de l’import total 
assignat al Programa complementari.  

 
c) En darrer terme, i una vegada concretat l’import a assignar a cada municipi, es 

farà una periodificació dels ajuts assignant a cada destinatari una anualitat, que 
podrà anar referida a l‘any 2016, 2017, 2018 o 2019, amb càrrec a la qual la 
Diputació de Barcelona farà efectiu el pagament de l’ajut. Per a dur a terme 
aquesta periodificació es tindrà en compte l’estat de maduresa de l’actuació per 
a la que s’hagi sol·licitat l’ajut, d’acord amb el previst a l’art. 23. 
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2. Per a la valoració de les sol·licituds presentades, el centre gestor aplicarà 
íntegrament i exclusivament els criteris que consten en el present règim regulador 
garantint, en tot cas, l’objectivitat de la concessió. 

 
Article 20. Valoració de les sol·licituds: puntuació mínima garantida 
 
1. Presentada vàlidament en temps i forma la sol·licitud, es procedirà a concretar, en 

primer lloc, la puntuació mínima garantida que correspon a cada destinatari, en 
funció de les característiques pròpies i objectives de cadascun d’ells.  

 
2. La puntuació màxima a atorgar per aquest concepte és de 30 punts.  
 
3. Els criteris que s’aplicaran per a concretar aquesta puntuació mínima garantida són 

els següents: 
 

Criteri i puntuació Descripció 

Impacte Social  
(20 punts)  

Importància social dels camins en l’àmbit territorial municipal 
(Km camins/1000 habitants) 

Vertebració municipal  
 (10 punts)  

Importància territorial dels camins en l’àmbit territorial municipal 
(Km camins/Km2 municipi ) 

 
Article 21. Valoració de les sol·licituds: puntuació variable 
 
1. Una vegada concretada la puntuació mínima garantida, es procedirà a valorar 

cadascun dels camins que consten a cada sol·licitud. Per tant, aquesta puntuació, 
de caràcter variable, anirà lligada a les particularitats de cada camí i a les concretes 
actuacions que s’hi realitzaran. 

 
2. Per a la determinació de la puntuació variable de cada ens destinatari es valorarà 

cada camí individualment i, una vegada puntuats, es farà la mitjana dels punts 
obtinguts per cada camí ponderada pels costos previstos d’actuació també per a 
cada camí. El resultat serà la puntuació variable global del municipi destinatari. 

 
3. La puntuació màxima a atorgar, amb caràcter variable, a cada municipi destinatari 

és de 70 punts.  
 
4. Per a la valoració de cadascun dels camins assenyalats a la sol·licitud, així com de 

les actuacions a realitzar per part dels destinataris, es tindran en compte els 
següents criteris:  

 
Criteri i puntuació Descripció 

Connectivitat a disseminats  
(25 punts)  

Per a cada camí que sigui objecte d’ajut caldrà concretar la 
capacitat vertebradora del mateix, especialment en el cas 
d’accés a nuclis disseminats en l’entorn rural, explotacions 
agrícoles i ramaderes, etc. 

Concurrència de riscos 
(20 punts)  

Per a cada camí que sigui objecte d’ajut, caldrà determinar, si 
existeix, la raó d’urgència que justifica l’actuació, la restitució de 
la vialitat, la reducció de riscos imminents i/o l’estabilització de 
talussos/terraplens, entre d’altres aspectes subjectius que 
estiguin degudament justificats.  
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Criteri i puntuació Descripció 

Consens territorial (15 
punts)  

Per a cada camí que sigui objecte d’ajut, caldrà determinar si 
existeix acord entre municipis per a sol·licitar un mateix camí de 
connexió supramunicipal. Cada municipi percebrà, 
individualment, una subvenció per arranjar el tram del camí que 
discorre pel seu terme municipal. 

Aportació econòmica 
municipal  
(10 punts)  

Percentatge d’aportació municipal per la realització de les obres 
objecte de l’ajut.  

 
Article 22. Valoració de les sol·licituds: puntuació global i concreció de l’import a 
concedir 
 
1. Obtinguda una puntuació global per cada sol·licitud presentada, s’aplicarà una 

fórmula que, basada en el rati d’euro per punt, permetrà concretar l’import a 
assignar a cada municipi destinatari. 

 
2. Per a la determinació d’aquesta rati es partirà de la consignació pressupostària 

global prevista per al present Programa complementari.  
 
3. Aquest import es ponderarà entre tots els municipis destinataris de manera que cap 

d’ells percebi més de 50.000 euros. 
 
Article 23. Periodificació dels ajuts 
 
Per a la concreció de l’anualitat en què l’ens destinatari percebrà l’ajut assignat, ja 
sigui el 2016, el 2017, el 2018 o el 2019, es considerarà el grau de maduresa de les 
actuacions de millora dels camins per als que s’ha presentat sol·licitud. A tal efecte, els 
ajuts es periodificaran en funció de l’estat d’execució de les actuacions assignant a 
l’any més immediat aquelles amb un grau d’execució finalitzat i als anys successius les 
que estiguin menys avançades: 
 

1r) Obra executada: Es prioritzaran aquelles actuacions que estiguin executades i 
s’ordenaran en funció del percentatge executat, que s’hagi assenyalat en la 
sol·licitud, respecte del cost total previst de l’actuació. La periodificació i 
assignació de l’anualitat en base a aquest criteri es durà a terme fins 
l’esgotament del crèdit pressupostari consignat per l’anualitat de què es tracti, o 
bé fins que ja no existeixin més actuacions executades. 

 
2n) Obra projectada: En segon lloc, es periodificarà assignant al municipi destinatari 

l’anualitat més immediata, atenent a aquelles actuacions que es corresponguin 
amb “obres projectades” i s’ordenaran en funció del percentatge corresponent a 
l’import executat, que s’hagi assenyalat en el moment de formalitzar el tràmit de 
sol·licitud, respecte del cost total previst de l’actuació. Es considerarà que estan 
projectades les obres que comptin amb un projecte constructiu o una memòria 
valorada aprovats. L’assignació de l’anualitat en base a aquest criteri s’efectuarà 
fins que s’esgoti l’import assignat al pressupost de l’anualitat corresponent, o bé 
fins que ja no hi hagi actuacions executades ni projectades.  
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3r) Obra pendent de redacció de projecte: En darrer terme es periodificaran les 
obres que no comptin amb projecte aprovat i percentatge corresponent a l’import 
executat, que s’hagi assenyalat en el moment de formalitzar el tràmit de 
sol·licitud, respecte del cost total previst de l’actuació, en els termes previstos al 
mateix formulari de sol·licitud.  

 
Article 24. El resultat de la valoració de les sol·licituds 
 
Com a resultat del procés valoració, i sens perjudici de la puntuació conferida i d ela 
periodificació prevista, les sol·licituds es classificaran en una de les categories 
següents: 
 

a) Sol·licituds estimades per major valoració i suficiència de recursos: quan generin 
una concessió o un acte de concertació en haver-se localitzat recursos 
disponibles per atendre-les i per haver obtingut una millor valoració en aplicació 
dels criteris previstos. 

b) Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos: quan no 
generin una concessió, per haver-se esgotat els recursos disponibles per 
atendre-les i per haver obtingut una pitjor valoració, en aplicació dels criteris 
previstos.  

c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits i/o desistiment de l’ens: 
quan no puguin ser objecte de concessió, en no complir amb les condicions 
administratives i tècniques establertes a la convocatòria i al règim, o per haver 
desistit d’elles l’ens sol·licitant. 

 
Article 25. Resolució i notificació dels ajuts 
 
1. A la vista de la petició formulada, dels documents adjunts a la mateixa i de la 

disponibilitat pressupostària, des de la gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, s’elaborarà un informe 
tècnic, que ha de contenir l’explicació de la forma objectiva com s’han ponderat els 
criteris de valoració i on es farà una proposta d’assignació i periodificació dels ajuts 
en favor dels ens locals destinataris. 

 
2. El procediment de concessió dels ajuts s’ha de resoldre en un termini no superior a 

quatre mesos des de la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. 
 
3. La concessió dels ajuts serà tramitada per la direcció de Serveis de Cooperació 

Local en base a l’informe de la gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, als efectes de la seva elevació, per part de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, a la Junta de Govern. 

 
4. La resolució dels ajuts concretarà l’import assignat a cada municipi, d’acord amb la 

valoració de les sol·licituds presentades, i determinarà l’anualitat en la que 
desplegarà efectes l’import concedit. 

 
5. La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l'acte de concessió substitueix 

la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l'article 59.6 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, 
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en tractar-se d'actes integrants d'un procediment de concurrència competitiva. La 
publicació s'ha de fer en el termini màxim de deu dies des de l'aprovació i també 
s'ha de publicar en el Tauler d'anuncis electrònic. 

 
6. Així mateix, es realitzarà l’oportuna comunicació a la Base de Dades Nacional de 

Subvencions (BDNS). 
 
7. Una vegada emesa la resolució de concessió dels ajuts, no s’admetran canvis de 

destinació. 
 
Article 26. Acceptació dels ajuts concedits  
 
Es considerarà que els ens locals destinataris han acceptat tàcitament l’ajut concedit 
si, dins el termini d’un mes des de la publicació de la concessió dels ajuts econòmics, 
no han manifestat expressament la seva renúncia.  
  
Article 27. Execució i justificació 
 
1. El termini d’execució i de justificació és específic per a cada ens destinatari en 

funció de l’anualitat en què s’hagi resolt fer efectiu l’ajut econòmic concedit:  
 

- Pels ajuts que s’imputin al pressupost de la Diputació de l’any 2016 el termini 
d’execució comença l’1 de gener de 2016 i conclou el 15 d’octubre del 2017. El 
termini de justificació finalitza el 15 d’octubre de 2017. 

- Pels ajuts que s’imputin al pressupost de la Diputació de l’any 2017 el termini 
d’execució comença l’1 de gener de 2016 i conclou el 15 d’octubre del 2018. El 
termini de justificació finalitza el 15 d’octubre de 2018. 

- Pels ajuts que s’imputin al pressupost de la Diputació de l’any 2018 el termini 
d’execució comença l’1 de gener de 2016 i conclou el 15 d’octubre del 2019. El 
termini de justificació finalitza el 15 d’octubre de 2019. 

- Pels ajuts que s’imputin al pressupost de la Diputació de l’any 2019 el termini 
d’execució comença l’1 de gener de 2016 i conclou el 15 d’octubre del 2020. El 
termini de justificació finalitza el 15 d’octubre de 2020. 

 
2. Només s’admetran justificacions de despesa corresponents a les obres de millora 

del camí o camins per als que s’hagi sol·licitat finançament.  
 
3. Per a la justificació de les despeses executades caldrà que l’ens beneficiari realitzi 

el tràmit de justificació de despeses, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en 
el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai de la 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. Aquest formulari contindrà una Memòria 
descriptiva l’actuació realitzada. 

 
En el formulari corresponent s’hi especificarà el següent: 

 

- Relació de camins que han estat objecte d’ajut, d’acord amb la sol·licitud.  

- Volum de despesa associada a la realització d’actuacions de millora en el 
camí o camins que es van assenyalar i definir en el moment de formalitzar les 
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sol·licituds. En cas que es justifiqui despesa de naturalesa corrent no podrà 
superar el 20% del volum total justificat.  

- La modalitat d’execució de l’actuació. 

- L’estructura de finançament i el cost total de l’actuació.  

- Declaració expressa amb la que es deixarà constància que les despeses 
justificades no han estat utilitzades per a la justificació de les actuacions 
executades en el marc d’altres convocatòries. 

- El model normalitzat inclou la motivació de les desviacions que es produeixin 
respecte la sol·licitud inicial.  

 
4. Quan el cost de l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació, a l’alça o a la 

baixa, superior al 20 per cent respecte del cost informat en la sol·licitud, el centre 
gestor podrà proposar, previ informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut o 
la reducció a la baixa. 

 
Article 28. Procediment de justificació d’ajuts econòmics 
 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. 
 
2. 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 

 
3. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 

mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
4. 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. 
 
5. Per crear un esborrany de justificació, cal accedir a l’expedient corresponent. 
 
6. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen, a 

més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació. 
 
7. Altres usuaris 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. 

 
8. 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. 

 
9. En el cas de la justificació electrònica, 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 pot, en qualsevol moment del procediment, sol·licitar als 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/%20default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/%20default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
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ens locals l’aportació dels originals dels documents adjunts al document electrònic 
de justificació de les despeses. 

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

efectes que del seu ús se’n derivin. 
 
Article 29. Condicions d’execució 
 
1. Les justificacions de despesa podran referir-se a la totalitat de l’ajut o bé a una part 

del mateix. En cas de justificacions parcials es podran presentar fins a cobrir la 
totalitat de l’import atorgat a l’ens destinatari, en els termes previstos en aquest 
règim de concertació.  

 
2. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar 

datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució previst a 
l'apartat primer.  

 
3. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor 

de l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de conformitat 
d’una justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre gestor de la 
Diputació, si s’escau, es posarà en contacte amb l’ens destinatari per tal que aquest 
pugui esmenar la justificació. 

 
4.  En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu cost 

de realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la 
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
5. En cas que l’ens destinatari hagi encarregat l’execució de les actuacions en favor 

d’ens instrumentals o dependents caldrà acreditar, en el moment de justificar les 
despeses, la concurrència de les circumstàncies següents: 

 
a) Que realitzin part essencial de la seva activitat per l’ens del qual depenen. 
b) Que l’ens destinatari ostenti, respecte de l’entitat considerada mitjà propi, un 

control anàleg al que ostenta respecte dels propis serveis. 
c) Que comptin amb capital majoritàriament públic. 
d) Que la condició de mitjà propi estigui reconeguda com a tal als propis estatuts 

o a la norma, o acte, que preveu la seva creació. 
 
6. En cas que els ens destinataris dels ajuts atorgats en el marc del present Programa 

complementari hagin delegat l’execució dels ajuts en favor d’altres ens públics, 
caldrà fer constar aquesta circumstància en el formulari de justificació. 

 
7. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar o delegar l’execució d’actuacions en 

els termes previstos a l’art. 4, la justificació de les despeses correspondrà, en tot 
cas, a l’ens destinatari de l’ajut. 
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Article 30. 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. 
 
Article 31. Consulta i seguiment 
 
1. Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions 

presentades a la Diputació. 
 
2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud 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 
l’existència o no de defectes 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 
de defectes esmenables. 

c) “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no 
haver-se detectat defectes esmenables. 

 
Article 32. Pagament  
 
1. Els pagaments es duran a terme prèvia presentació de la corresponent justificació 

de despeses.  
 
2. La Diputació de Barcelona procedirà a efectuar pagaments totals o parcials, amb 

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

 
Article 33. Revocació dels imports abonats per la Diputació 
 
Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits en els supòsits següents: 
 

a) Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el 
present règim regulador. 

b) Manca d’acceptació o acceptació parcial dels ajuts atorgats. 
c) Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports 

corresponents a les quantitats avançades per la Diputació, una vegada esgotat 
el termini per la justificació de despeses. 

 
Article 34. Ampliació de terminis  
 
1. L’ens destinatari podrà sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o 

justificació de les actuacions.  
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2. La pròrroga que, en el seu cas, es concedeixi, no excedirà del termini que sigui 
indispensable per a poder finalitzar les obres que són objecte de suport i, en cap 
cas podrà excedir del termini d’un any a comptar de la data de finalització del 
termini que es prorroga. 

 
3. Aquestes modificacions tindran caràcter excepcional i requeriran la presentació a la 

Diputació de Barcelona d’una sol·licitud degudament motivada per part de l’ens 
destinatari (alcalde/essa o president/a, regidor/a responsable o secretari/ària). 

 
4. La sol·licitud d’ampliació de terminis haurà de realitzar-se abans de la finalització 

del termini d’execució de l’actuació objecte del suport. 
 
5. És requisit imprescindible que els corresponents centres gestors informin 

favorablement les modificacions anteriors.  
 
6. La Diputació de Barcelona podrà aprovar d’ofici ampliacions de termini, abans que 

transcorrin els terminis d’execució i/o justificació inicials, previ informe favorable del 
centre gestor que apreciï la necessitat d’aquesta ampliació. 

 
7. El termini de resolució de la pròrroga no superarà els tres mesos des de l’entrada 

de la sol·licitud. Transcorregut el termini màxim anterior, la sol·licitud s’haurà de 
considerar desestimada. 

 
Article 35. Audiència i tancament de la convocatòria 
 
1. Transcorregut el termini de justificació, el centre gestor ha de requerir als 

destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies presentin les 
justificacions pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
2. Un cop transcorregut el termini de requeriment, per decret de la presidència de la 

Diputació, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el 
que s’estimi pertinent. 

 
3. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels ajuts no justificats. 
 
4. Respecte la liquidació definitiva, la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de 
l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediment 
Administratiu Comú, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies 
des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler d’anuncis electrònic. 
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Article 36. Règim jurídic 
 
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present 

Programa complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” i les disposicions que el desenvolupen. 

 
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts 

es troba constituït per: 
 

a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 
 

b) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

 
c) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
 

d) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

e) Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
g) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 

h) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
i) Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de 

la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 

j) Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per al 
2016. 

 
k) Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la 
que es modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
l) Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei general de la seguretat social. 
 

m) Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 

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

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-5392
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1986-9865
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action=fitxa&documentId=320821&language=ca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action=fitxa&documentId=315198&language=ca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
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o) Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 

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

 
p) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

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

 
q) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable. 

 
3. Les referències efectuades a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’entendran 
realitzades a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en la data en què es produeixi la seva entrada en 
vigor. 

 
Article 37. Obligacions dels ens destinataris 

 
1. Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es 

comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb 
els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com 
també, a presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a 
complir les següents obligacions: 

 
a) El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació, 

verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb 
l’ajut concedit. 

 
b) L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la Diputació de 

Barcelona tots els documents originals justificatius del compliment de les 
determinacions que s’estableixen en aquest règim de concertació, així com dels 
ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte de suport. 
Aquests documents es conservaran per un període no inferior als 6 anys. 

 
c) Els ens destinataris hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició 

i/o obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi declarat 
prèviament. 

 
2. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 

cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut 
concedit. 
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Article 38. Obligacions en matèria de protecció de dades 
 

 Els ens locals destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la 
despesa en els termes previstos en el present règim de concertació tot fent cessió 
de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’ajut 
concedit. En aquest sentit la Diputació de Barcelona actua com a responsable del 
tractament de les dades de caràcter personal que siguin cedides en la mesura que 
constitueixen el suport documental de les justificacions de despeses presentades 
amb ocasió dels ajuts concedits. Així mateix, també pot esdevenir encarregada del 
tractament als efectes de dur a terme les explotacions i estudis que s’estimin 
pertinents. 

 

 Els destinataris tindran a disposició de la Diputació els documents originals 
necessaris per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es consideri necessari 
ampliar la informació de la justificació de la despesa. 

 

 En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de 
qualitat de les dades i no seran excessives per al compliment de la finalitat de 
seguiment i control de l’ajut.” 

 
Tercer.- APROVAR la convocatòria pública per la concessió dels ajuts en el marc del 
“Programa complementari de millora dels camins municipals”, així com l’obertura del 
termini de presentació de sol·licituds fins al 14 de juliol de 2016. 
 
Quart.- RESERVAR una quantitat màxima de 11.200.000,00 euros (onze milions dos-
cents mil euros) amb càrrec al pressupost de despeses de la gerència de serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat corresponent als anys 2016, 2017, 2018, 2019 
amb la següent distribució: 
 

- 2.800.000 euros amb càrrec a l’anualitat 2016, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45302/76261 

- 2.800.000 euros amb càrrec a l’anualitat 2017, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45302/762 

- 2.800.000 euros amb càrrec a l’anualitat 2018, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45302/762 

- 2.800.000 euros amb càrrec a l’anualitat 2019, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45302/762 

 
Cinquè.- Declarar la plurianualitat de la despesa anterior. 
 
Sisè.- CONDICIONAR l’aplicació de recursos aprovada en l’acord anterior a 
l’aprovació definitiva del pressupostos dels exercicis 2017, 2018 i 2019 de la Diputació 
de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Setè.- AUTORITZAR, expressament i tant àmpliament com sigui possible en Dret, a la 
Presidenta de la Diputació de Barcelona per adoptar les mesures oportunes de 
desplegament d’aquest règim regulador a través d’actes administratius de tràmit o 
qualificats.  
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Vuitè.- APROVAR els models de formularis normalitzats corresponents als tràmits 
següents, que figuren a l’Annex I del present Dictamen, i posar-los a disposició dels 
ens locals destinataris a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits 
dels ens locals i altres administracions”, a l’espai “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”: 
 

- Formulari de sol·licitud del Programa complementari de millora de camins 
municipals. 

- Formulari associat a la sol·licitud del Programa complementari de millora de 
camins municipals. 

- Formulari de justificació del Programa complementari de millora de camins 
municipals. 

 
Novè.- APROVAR les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu Electrònica 
Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a 
l'espai de la “Xarxa de Governs Locals”, que figuren a l’Annex II d’aquest dictamen. 
 
Desè.- CORRESPONDRÀ a la direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al 
“Programa complementari de millora dels camins municipals” incorporats a la Seu 
Electrònica Corporativa, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres 
administracions”, a l'espai de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  
 
Onzè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis electrònic 
l’anunci d’aprovació del present dictamen.” 
 
Per explicar el Programa complementari, la presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la 
paraula al diputat delegat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, senyor Fàbrega 
(ERC-AM), qui diu: En tot cas, a la Comissió de Territori vam poder informar tots els 
Grups que sortia aquest “Programa complementari de Camins” i hem anat fent 
presentacions a totes les comarques. Ens queden dues comarques, que són el Baix 
Llobregat i el Vallès Oriental, però hi anirem els pròxims dies. I, d’aquesta manera, tots 
els ajuntaments han pogut tenir una informació no de paper, sinó una informació ja 
directa i explicada molt més amb profunditat. 
 
El Programa complementari és que, bàsicament, si ens en recordem, al mandat 
anterior va sortir cap al 2014, finals del 2014 i els ajuntaments van poder tenir poc 
temps per poder-ho executar. La idea és, que com ens vénen moltes sol·licituds, 
poder-ho fer ja, a principis de mandat, perquè hi ha situacions també d’urgència, de 
poder fer arranjaments dels camins rurals. Sempre estem parlant de terreny no urbà, 
per tant no dins els nuclis urbans, sinó fora dels nuclis urbans. Hem acotat també 
l’import dins les bases, un import màxim de cinquanta mil euros per municipi. No 
tindrem en compte el nombre d’habitants, sinó que el que es tindrà en compte és el 
nombre de quilòmetres de camins, bàsicament perquè la idea és assentar la gent en el 
territori. Estem parlant també d’accessos a urbanitzacions, també podran entrar-hi dins 
la convocatòria. Imaginin vostès un camí que accedeix a una urbanització que estigui 
en mal estat, que es vulgui fer un arranjament; es permetrà que es presenti un únic 
projecte, però aquest únic projecte podrà contemplar diversos camins municipals, molt 
adaptable a cada realitat municipal. Pot haver-hi un municipi que necessiti a un lloc fer-
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hi només tapar forats i en un altre lloc fer una actuació amb una certa capa de 
rodadura, per tant, adaptem la convocatòria a cada realitat municipal. 
 

I, finalment, pensem, sobretot, en aquell 2,6% de població del territori, de la 
demarcació de Barcelona, que viu a pagès, que viu en el món rural i, per tant, 
segurament les ciutats necessiten un tipus d’actuació diferent a les poblacions petites 
del territori que necessiten altres tipus de suport d’aquesta Diputació. 
 

Jo crec que és un programa interessant, és un programa de quatre anys, amb una 
dotació d’onze milions dos-cents mil euros pels quatre anys, però que permet donar 
una resposta, també a nivell territorial, d’un millor equilibri i amb un criteri que, 
bàsicament, és con assentar la gent, com he dit abans, al territori i poder-los-hi donar 
aquest suport.  
 

La senyora presidenta (CiU) agraeix la intervenció al diputat senyor Fàbrega i, tot 
seguit, dóna la paraula a la vicepresidenta cinquena, senyora Parlon (PSC-CP), qui 
diu: Per expressar el vot dels diferents punts farem abstenció a tots els punts, a 
excepció dels punt números 7, 8, 9, 12, 31 i 32, en els quals el vot seran a favor. 
 

Intervé a continuació la diputada senyora Sevilla (Entesa), qui diu: És l’única vegada 
que parlaré en aquesta Junta. És en aquest punt on havíem preparat aquesta 
intervenció per expressar que, sota el nostre parer, aquest Programa complementari 
no es justifica. No compartim la singularitat en un programa complementari d’unes 
accions, i ho hem dit en altres moments, que entenem que formen part del que són les 
Meses de concertació, d’actuacions que haurien d’estar, fins i tot, en el Catàleg de 
serveis. I, d’altra banda, també entenem que era assumible aquesta inversió dins del 
suport als petits municipis. Val a dir que no estem en contra, en cap cas, amb el fet de 
dur a terme mesures per millorar aquesta connectivitat, que ens explicava el diputat, 
als petits municipis però, al contrari, entenem que si s’ha de fer, s’ha de fer amb molt 
rigor i s’ha de fer bé i amb aquest programa potser es perd o es dilueix el caràcter 
complementari i aquesta excepcionalitat que li donem, moltes vegades, als programes 
complementaris; i que la tenen, i que és així.  
 

Ens amoïna aquesta proposta per dues vessants: per una part, des de la perspectiva 
dels objectius del programa, que diu perseguir el programa; i per l’altra, per les 
condicions d’adjudicació. 
 

El Programa complementari, en aquest cas, decideix que qualsevol via està subjecta al 
règim de subvencions del programa, independentment de que aquests camins formin 
part de l’inventari municipal o d’un catàleg i, a la nostra manera d’entendre, generalitza 
l’objecte finançable, un indeterminat “camins municipals d’ús públic”. Per tant, el nostre 
parer és que manca rigor a l’hora de determinar aquesta titularitat, perquè el programa 
fa una consideració d’ús públic a tota la xarxa que un ens local determini, 
independentment d’aquesta titularitat. De manera que podrà ser subvencionada una 
vialitat privada que afavoreixi una activitat econòmica, per exemple, determinada, 
sempre i quan es pugui argumentar aquest ús públic al qual es referia. 
 

D’altra banda, també en relació amb les condicions, com deia, per accedir a aquestes 
subvencions, ens preocupa que es fomenti el fet de transitar, de que es pugui fer 
accés rodat per vehicles en aquests camins. En aquest sentit, ens preocupa que es 
fomenti l’accés del que és el vehicle privat al medi natural, i que es promoguin 
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intervencions dures sobre aquesta vialitat, asfaltatge de vies, etc. Tenim una sèrie de 
propostes de millora al Pla, és aquí a la Junta de Govern on va a aprovació però 
nosaltres demanaríem, això sí, que estiguessin oberts a rebre aquestes propostes, 
perquè entenem que es poden introduir definicions de camins, es poden introduir 
criteris en les bases, encara si hi ha algun espai en el qual poder fer aquestes 
aportacions. 
 

La senyora presidenta (CiU), dóna la paraula novament al diputat senyor Fàbrega 
(ERC-AM), qui diu: De fet en vam parlar, jo diria que és dels primers programes 
complementaris dels quals es va parlar en Comissió, i fa mesos d’això, perquè els 
Grups poguessin fer aportacions. I, de fet, ha estat consensuat amb el sindicat de 
ramaders, per tant “Unió de Pagesos” i un llarg etc., etc., perquè també poguessin dir-
hi la seva. De fet, si coneix el territori, nosaltres actuem sobre camins de dret públic. 
Què vol dir? Que poden tenir una titularitat privada, però que tenen un dret a l’accés 
públic, perquè hi ha tot de cases de pagès que només la seva única possibilitat per 
accedir-hi és mitjançant aquests camins. Si no, ens deixaríem aquesta part de la 
ciutadania sense unes infraestructures viàries idònies en l’àmbit rural. Aquesta és la 
singularitat que té el país de tenir també camins que es poden utilitzar a nivell públic, 
però que són de propietat privada. Per tant, no beneficiem propietaris privats, sinó que 
intentem que qualsevol ciutadà del nostre territori tingui les garanties mínimes per a 
poder accedir a casa seva. 
 

Segona qüestió. A veure, no només estem parlant de l’àmbit... Sempre és àmbit rural, 
no?. Però no només la gent que viu a pagès. Recordem que hi ha casos també en el 
nostre territori molt diferents. És molt diferent parlar del Berguedà que parlar del 
Maresme, i que parlar dels Vallesos i que parlar del Baix Llobregat, però també a la 
convocatòria hi ha ciutats importants que necessiten poder millorar part del seu 
territori, com és la zona, podríem dir, del Baix Llobregat, a la qual encara tenim tot un 
espai conreable en què hi ha gent que necessitem millorar. O d’urbanitzacions que, si 
l’ajuntament de vegades no pot econòmicament, puguem millorar els accessos cap a 
aquestes urbanitzacions. Per tant, des del que som nosaltres com a Diputació, que 
som una institució que donem suport al món local, és una reivindicació apreciada per 
tots els colors polítics que governen en els nostres ajuntaments de la demarcació i 
clarament reivindicada. Al contrari, si tenim una queixa és que potser hi ha poca 
dotació pressupostària i, segurament, per garantir unes inversions adients, segurament 
necessitaríem de més inversió. Perquè estem parlant d’una xarxa de camins que 
supera la xarxa d’infraestructures viàries a nivell local; perquè estaríem parlant en el 
conjunt de la demarcació de més de vint mil quilòmetres de camins que utilitza la gent. 
I, per tant, mirin, el nivell d’inversió és el que és. 
 

8.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, del 
“Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència 
energètica”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

“Antecedents de fet: 

 

1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va 
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument 
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preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a 
finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de les 
actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència. 

 
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i 

materials del Pla es posin a disposició dels seus destinataris a través de tres 
instruments principals: Meses de concertació, Catàlegs de serveis i Programes 
complementaris, essent aquests últims instruments específics elaborats de 
forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de 
l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes 
econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. Als efectes de la 
configuració del règim regulador dels instruments de cooperació local i de la 
distribució dels recursos, el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” estableix els principis generals que guien i orienten l’exercici de les 
competències en matèria de cooperació i assistència local de la Diputació de 
Barcelona, a més de tots aquells aspectes relatius a la gestió dels instruments 
de cooperació. Es tracta dels principis de transparència, bon govern, eficàcia, 
eficiència i sostenibilitat orientats, aquests darrers, a l’assoliment de la 
simplicitat administrativa dels requisits i procediments a seguir per a 
l’atorgament definitiu dels ajuts concedits.  

3. La crisi financera i econòmica que, des de l’any 2008, ha afectat les economies 
europees ha comportat que determinades problemàtiques socials i antics 
factors de vulnerabilitat, els quals podien conduir a situacions de risc i exclusió 
social, s’hagin generalitzat i, fins i tot, ampliat. En efecte, la crisi financera i 
econòmica ha posat de manifest nous riscos de vulnerabilitat i d’exclusió social. 
Tant és així que la infància, la transició a l’edat adulta i la vellesa han 
esdevingut etapes d’alt risc d’exclusió social i ha arribat un moment en el que la 
pobresa econòmica ja no es pot associar només a la inactivitat laboral, sinó 
que cada vegada més s’aprecien aquestes situacions de pobresa fins i tot en la 
pròpia població treballadora. En aquest sentit es mantenen encara valors 
elevats en els indicadors de pobresa i d’atur. Si bé es cert que la tendència els 
darrers mesos marca una lleugera reducció de les persones aturades, també 
es constata que gran part dels nous contractes son temporals o inestables i 
amb salaris baixos.  

També cal tenir en compte els canvis que s’han esdevingut en l’estructura 
tradicional de la família, els quals han fet emergir noves formes d’organització 
com són les famílies monoparentals o les persones grans que viuen soles. 
Aquestes noves formes d’organització familiar poden contribuir a la progressiva 
pèrdua de vincles i de relacions socials, i derivar en un risc d’exclusió social.  

En aquest escenari també cal prestar atenció especial a les situacions de 
discapacitat i de dependència en què es veuen immerses moltes persones que 
no poden valer-se per si mateixes, requerint de la prestació d’assistència 
específica ajustada a les seves necessitats. En qualsevol cas, la prestació 
d’una assistència adequada a les persones dependents esdevé fonamental per 
evitar el debilitament de les relacions comunitàries i l’aparició de restriccions en 
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l’exercici dels seus drets com a ciutadans. Amb tot, cal articular mecanismes 
adequats per a protegir-les de les situacions de risc d’exclusió i de vulnerabilitat 
social. 

Finalment apuntar que l'envelliment poblacional, resultat del desenvolupament 
científic i de l'evolució mateixa de l’Estat de benestar, representa, sens dubte i 
en primer terme, un èxit social sense precedents. De fet, l'augment de 
l'esperança de vida ha provocat que les persones acabades de jubilar encara 
esperin viure uns anys gaudint, en la mesura del possible, d’una bona salut. No 
obstant això, aquest increment de l'esperança de vida ha derivat també en un 
augment progressiu de persones grans en situació de vulnerabilitat. D’aquí que 
es requereixi l’adopció de mesures per a promoure l’envelliment actiu i reduir 
les situacions de dependència en edats avançades, a més de facilitar l’accés 
als serveis socials i sanitaris.  

L’adopció d’aquestes iniciatives és cabdal, no només per a beneficiar i atendre 
adequadament les persones grans, sinó també per a reduir les necessitats de 
cures informals i de prestar serveis formals. 

4. En paral·lel al que ha estat exposat en relació amb les problemàtiques socials 
que podrien considerar-se estructurals, en els darrers anys, principalment a 
causa de la crisi econòmica i social, moltes persones i famílies s’han vist 
abocades a situacions en les que han hagut d’afrontar la pèrdua de l’habitatge 
i/o el tall dels subministraments bàsics. Aquesta situació, derivada d’una manca 
de recursos per poder fer front al pagament de les despeses associades a 
l’habitatge, per una banda, i a les necessitats bàsiques de subsistència, com 
són els subministraments bàsics d’aigua o llum, la higiene i l’alimentació, han 
donat lloc a problemàtiques que, si bé van sorgir de forma puntual han acabat 
esdevenint veritables problemàtiques socials de caràcter permanent.  

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha d’assumir un nou repte social i 
fer front a les situacions de pèrdua de l’habitatge i de pobresa energètica tot 
amb la finalitat de procurar la cobertura de les necessitats de subministrament 
de les persones que es troben en situació de  més vulnerabilitat i, en definitiva, 
en risc d’exclusió social.  

5. Els canvis legislatius i socioeconòmics produïts en el curs de la darrera dècada 
han afectat notablement les organitzacions de serveis socials, les quals s’han 
vist compel·lides a assumir un increment notori, qualitatiu i quantitatiu, de 
sol·licituds de prestacions i serveis socials oferts en el marc de la cartera de 
Serveis Socials a les persones en situació de vulnerabilitat. 

A més, en un context, de creixement de les situacions de pobresa (que afecten 
a un 22% de la població ) i, especialment, de pobresa severa, que ha passat 
del 9,1% el 2013 a l’11,7% de la població el 2014, els serveis socials bàsics 
han d’atendre un major nombre de demandes vinculades a la cobertura de les 
necessitats bàsiques. En paral·lel, també s’ha modificat el perfil tradicional 
d’usuaris donant lloc a una major variabilitat de perfils, volum de persones 
ateses i gravetat de les seves necessitat socials. Així, ha crescut de forma 
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important el nombre de persones usuàries de serveis socials assolint la xifra, 
l’any 2014, de 153 persones ateses per 1.000 habitants, el que fa que, malgrat 
l’augment del nombre de professionals, s’incrementin les càrregues 
professionals i el temps d’espera continuï essent elevat, de dues setmanes de 
mitjana per accedir a la primera visita de serveis socials.  

6. En aquest marc, la Llei 12/2007 de serveis socials, fixa el nombre de 
professionals amb què han de comptar els serveis socials en funció de la 
població dels municipis. Aquests ratis es van establir amb anterioritat a l’inici de 
la crisi econòmica i social i, en conseqüència, de l’increment de persones 
usuàries dels serveis socials i fixen un nombre de tres treballadors/res socials i 
de dos educadors/res socials per cada 15.000 habitants.  

Durant l’any 2014 el nombre mig d’habitants per treballador/a social s’ha situat 
en 4.888 persones, millorant lleugerament el valor fixat per la llei (de 5.000). No 
obstant això, i malgrat l’esforç realitzat pels municipis per incrementar les 
plantilles dels serveis socials, durant els darrers anys s’ha anat produint un 
increment del nombre de demandes. Aquest fet que ha comportat que la ràtio 
de persones usuàries per professional anés creixent progressivament, arribant 
a situar-se en 463 l’any 2014, xifra màxima assolida. Aquest increment 
d’usuaris i de demandes ha posat de manifest la impossibilitat dels serveis 
socials d’assumir el nou increment de les càrregues professionals. 

7. Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis 
socials i despleguen un paper fonamental en el moment d’assegurar l’efectivitat 
dels drets de les persones, tot mercès a les seves funcions preventives, 
promocionals, protectores i comunitàries. En qualsevol cas, correspon a les 
administracions públiques vetllar per l’enfortiment i efectivitat dels drets socials, 
tot responent a una activitat pública conforme a la satisfacció de l’interès 
general. D’aquí que des de la Diputació de Barcelona es treballi, per mitjà del 
present Programa complementari, per a vertebrar una resposta que, passant 
per la cooperació econòmica amb els municipis del seu àmbit territorial, 
contribueixi garantir la cohesió i la integració social, així com la millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. 

En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” ja s’ha aprovat un 
altre Programa complementari que ha comptat amb una vocació de garantia de 
la cohesió social,. Es tracta del Programa complementari de foment de 
l’ocupació i de suport a la integració social, aprovat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de 10 de març del 2016 i publicat al BOPB de 21 de 
març de 2016. L’objecte d’aquest Programa ha estat fomentar l’ocupació de les 
persones aturades i, particularment, d’aquelles que formen part de col·lectius 
en risc d’exclusió social 

8. Amb aquesta experiència prèvia i en vista del context actual, partint dels 
articles 31 i 36 en relació amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i dels articles 91 a 93 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb l’article 66 del mateix 
cos legal, que estableixen la competència de les diputacions provincials per a 
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l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la 
Diputació de Barcelona promou el present Programa complementari de 
garantia de la cohesió social, en consonància amb els preceptes de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, amb la 
voluntat de donar cobertura a aquelles situacions en les que, havent constat 
l’existència de greu risc d’exclusió social, es considera necessari conferir suport 
econòmic als governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, 
tant municipis com consells comarcals. Aquesta cooperació amb els governs 
locals es duu a terme tot coordinant les diferents iniciatives impulsades des 
d’altres administracions per garantir l’adequada prestació dels serveis socials 
bàsics amb eficàcia, eficiència, objectivitat i igualtat, evitant duplicitats i actuant 
des de la proximitat i amb ple respecte tant del principi de lleialtat institucional 
com, en primer terme, de l’autonomia local. 

 
9. Amb tot, el present Programa complementari es caracteritza pel seu 

enfocament a les persones i les famílies, i té per objecte donar suport a la 
prestació de serveis socials bàsics i a la gestió de les prestacions socials amb 
rellevància manifesta en la qualitat de vida de les persones. Així mateix, es 
cerca donar resposta a les situacions de pèrdua de l’habitatge i de pobresa 
energètica, en tant que situacions considerades d’emergència social, tot donant 
suport als ens locals per a garantir una cobertura adequada dels 
subministraments bàsics, del pagament del lloguer o de la hipoteca de 
l'habitatge habitual, evitant així la pèrdua temporal o permanent de l’habitatge 
per desnonament, per a la concessió d’ajuts per a l'alimentació i per assegurar 
la cobertura de les necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil, 
higiene i lactància. 

 
10. En efecte, són destinataris dels ajuts previstos en el marc del present 

Programa complementari els ajuntaments i els consells comarcals de la 
demarcació territorial de Barcelona. No es preveu com a destinatària dels ajuts 
la ciutat de Barcelona, atès el règim especial de caràcter convencional i 
bilateral de què gaudeix en el marc del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-
2015”, tot  d’acord amb la disposició addicional 6a de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb la Llei 22/1998, 
de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, modificada 
parcialment per la Llei 18/2014, del 23 de desembre, i la Llei 1/2006, de 13 de 
març, mitjançant la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona.  

 
11. El suport específic per als petits municipis es desplega en el marc de la “Línia 

específica de suport al petit municipi”, aprovada per decret de Presidència de la 
Diputació de Barcelona el 15 de juliol del 2014. Aquest suport passa per 
l’aplicació d’un import per tram de població en el moment de calcular la 
distribució dels ajuts, a més del reconeixement exprés de la possibilitat de 
delegar, preferentment, en els consells comarcals l’execució de les actuacions.  
 

12. Per altra banda, es confereix també un tractament específic als consells 
comarcals, als quals se’ls atorga la condició de destinataris, tot en consonància 
amb els principis d’asimetria i de diferenciació, i amb ànim d’afavorir el 
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desplegament de les comeses de caràcter social que els correspon dur a 
terme. 
 

13. Vistos els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, que estableixen la competència de les diputacions per a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
 

14. Atesos els articles 84.2 i) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que confereix competències pròpies als 
governs locals en matèria de foment de l’ocupació, i 71.1 g) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen com a competència 
dels municipis la realització d’activitats complementàries en l’àmbit de 
l’ocupació i de la lluita contra l’atur. 
 

15. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, 
aprovat en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme 
de conformitat amb el previst a la Disposició addicional vuitena de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta 
disposició les subvencions que integren els plans o instruments similars que 
tinguin per objecte portar a terme les funcions d’assistència i cooperació 
municipal es regiran per la seva normativa específica, essent d’aplicació 
supletòria les previsions contingudes en la referida llei. En vista d’això, resulta 
directament aplicable al present Programa complementari la normativa 
reguladora del Protocol general del Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019” en 
la mesura que n’empara la seva aprovació i ulterior desplegament. 

 

Fonaments de dret: 

 

L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència en data de 19 d’abril de 2016, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’abril de 2016, preveu que 
correspon, per delegació de la Presidència, a la Junta de Govern aprovar la creació de 
programes complementaris.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Presidenta 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el 
“Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència 
energètica”. 
 
Segon.- APROVAR el règim regulador del “Programa complementari de serveis 
socials bàsics, cohesió social i emergència energètica” i disposar que aquest règim 
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esdevé la normativa aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que, en el 
marc del mateix, es concedeixin: 
 
“Règim regulador aplicable al Programa complementari de serveis socials 
bàsics, cohesió social i emergència energètica  
 
Article 1. Objecte 
 

1. L’objecte del present Programa complementari és afavorir la cohesió social 
dotant els governs locals de suficients recursos per a cobrir les necessitats 
socials bàsiques, reforçar els equips professionals de serveis socials, atendre 
les situacions de necessitat social, garantir un servei d’atenció domiciliària i de 
transport adaptat adequat i desplegar activitats socioeducatives, entre d’altres 
actuacions d’impacte social.  

 
2. En la present regulació s’hi defineixen les condicions específiques de 

concessió i gestió dels ajuts destinats als governs locals de la demarcació de 
Barcelona que es deriven del present Programa complementari de serveis 
socials bàsics, cohesió social i emergència energètica (en endavant, “Programa 
complementari”).  

 
Article 2. Destinataris dels ajuts 
 
Ostenten la condició de destinataris els municipis de la demarcació de Barcelona, 
excepte la ciutat de Barcelona, i els consells comarcals de la pròpia demarcació. 
 
Article 3. Reconeixement específic als consells comarcals 
 
En el marc del present Programa complementari s’efectua un reconeixement específic 
als consells comarcals que implica: 
 

a. Consideració als consells comarcals com a ens destinataris del present 
Programa complementari als efectes de contribuir al finançament d’aquelles 
actuacions que, considerades despesa elegible en els termes d’aquest règim, 
responguin a l’exercici de competències atribuïdes per disposició legal o en 
virtut d’una delegació. 

 
b. Sens perjudici de la seva consideració com a destinataris, es reconeix als 

consells comarcals la possibilitat d’esdevenir ens executors per delegació 
expressa dels municipis destinataris dels ajuts, en tractar-se d’ens adherits al 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 
c. Previsió d’una dotació pressupostària específica i diferenciada, respecte de la 

reconeguda per als municipis, adreçada als consells comarcals de la 
demarcació en tant que destinataris del present Programa complementari.  
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Article 4. Reconeixement específic als petits municipis 
 
1. En el marc del present Programa complementari, i prenent en consideració la 

asimetria territorial i el principi de diferenciació, es confereix un tractament específic 
als municipis de fins a 1.000 habitants tot en el marc de la “Línia específica de 
suport al petit municipi”, aprovada per decret de Presidència de la Diputació de 
Barcelona el 15 de juliol del 2014 i de la clàusula 7 del Protocol general del Pla, 
consistent en el següent: 
 

a. Assignació d’un import fix a cada municipi de fins a 1.000 habitants, en el 
moment de calcular la distribució dels ajuts. 

 
b. Possibilitat de sol·licitar assistència tècnica i jurídica especialitzada mitjançant 

qualsevol dels canals de contacte disponibles.  
 

2. L’Oficina de suport al petit municipi, responsable de la gestió de la bústia de 
contacte petitmunicipi@diba.cat, serà el canal que permetrà vehicular les consultes 
que es plantegin per part d’aquest col·lectiu de municipis a la Diputació de 
Barcelona.  

 
Article 5. Despesa elegible 
 
1. Seran elegibles, amb caràcter general, les despeses vinculades directament amb 

l’objecte dels ajuts concedits en el marc d’aquest règim de concertació 
corresponents als capítols 1 “despeses de personal”, 2 “despeses corrents en béns 
i serveis” i 4 “transferències corrents” dels Pressupostos de despesa de les 
corporacions locals que es corresponguin amb algun dels serveis o activitats 
inclosos en els àmbits següents: 

 
a.  Cobertura de les necessitats socials bàsiques: 

- Ajuts per a subministraments bàsics. 
- Ajuts relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual. 
- Ajuts per a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament 

o altra causa major i per a l’allotjament temporal. 
- Ajuts per a l’alimentació i necessitats bàsiques de subsistència. 
- Ajuts per a l’alimentació infantil, higiene i lactància. 
- Ajuts per a roba i calçat. 
- Ajuts per a combatre la pobresa energètica, determinada en funció dels 

criteris tècnics dels serveis socials i de forma coordinada amb altres 
programes que estiguin desenvolupant altres institucions públiques.  

 
b.  Reforç dels equips professionals de serveis socials: 

- Ajuts destinats al pagament dels professionals i tècnics dels equips 
professionals de serveis socials dels governs locals. 

 
c.  Atenció a situacions urgents i/o de greu necessitat social:   

- Ajuts per a l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitat, determinades 
en funció dels criteris tècnics de serveis socials. 

 

mailto:petitmunicipi@diba.cat
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d. Suport per a la garantia de la prestació de serveis d'atenció domiciliària i del 
transport adaptat: 

- Ajuts per al pagament de serveis d'atenció domiciliària (SAD). 
- Ajuts per al pagament del transport adaptat. 

 
e. Activitats socioeducatives i de lleure infantil 

- Ajudes per a la realització d’activitats extraescolars, casals, colònies 
d’estiu i adquisició de material escolar. 

 
f. Qualsevol altra actuació anàloga que tingui com a causa o finalitat la realització 

d’un servei o la prestació d’una activitat vinculada a la garantia de la cohesió 
social, a la prestació de serveis socials, a la promoció de la reinserció social de 
les persones o a l’atenció en casos de risc d’exclusió social, entre d’altres 
pròpies de l’àmbit de serveis socials i d’atenció a les persones.   

2. Els ajuts atorgats als ens locals destinataris en el marc d’aquest Programa 
complementari també es podran afectar al pagament de subvencions o suports en 
favor de les persones físiques o jurídiques que en resultin beneficiàries, de 
conformitat amb les bases que cada ens destinatari pugui aprovar en exercici de la 
seva potestat normativa i en el marc de l’autonomia local, sempre de conformitat 
amb l’establert en el present règim de concertació. 

3. També seran elegibles, fins a un 5% de les despeses directes justificades, les 
despeses indirectes següents: 

a. Despeses generals referides a subministraments, neteja, material d’oficina i 
assegurances. 

b. Aquelles altres despeses que, no sent conseqüència directa de la realització de 
les actuacions que són objecte d’ajut, mantinguin una vinculació indirecta amb 
les mateixes. 

4. No seran elegibles les despeses derivades de la creació d’equipaments i 
infraestructures, de la creació i adquisició de béns de naturalesa inventariable o 
d’altres despeses que siguin amortitzables.  

5.  En els ajuts per a l’alimentació es podrà utilitzar l’instrument de la targeta moneder 
d’impacte social que la Diputació de Barcelona posa al servei dels ens locals, 
instrument que ha estat creat a través del Programa “Targeta moneder d’impacte 
social”, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de 
gener de 2015 

 
Article 6. Obligacions dels ens destinataris 
 
1.  Els destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es 

comprometen, amb caràcter general, a observar les determinacions del present 
règim de concertació, a executar les activitats de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com també a presentar 
la corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents 
obligacions: 
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a. L’ens destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació, verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de 
la Diputació de Barcelona o el centre gestor de l’ajut i a aportar tota la 
informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut concedit. 

 
b.  Quan hi hagi difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de 

la marca de la Diputació en un lloc preferencial. Per la correcta aplicació de 
l’esmentada marca cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona.  

 
c. Els consells comarcals de la demarcació de Barcelona i els ajuntaments de la 

seva base territorial que siguin destinataris dels ajuts establiran canals de 
comunicació i de col·laboració mútua per tal d’evitar duplicitats en la tramitació i 
concessió d’ajuts per aquests serveis. 

 
d.  Els documents 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.  

 
e.  Els ens destinataris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 

subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat prèviament. 
 

f. Els destinataris hauran de respectar les obligacions en matèria de protecció de 
dades establertes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció 
de dades de caràcter personal, així com a la resta de normativa concordant 
aplicable, havent d’observar també les obligacions que, en aquesta mateixa 
matèria, es recullen a l’art.22 d’aquest règim regulador. 

 
g.  Els ens locals destinataris hauran d’observar les previsions previstes a l’art. 10 

d’aquest règim en relació amb la compatibilitat dels ajuts atorgats i amb la 
inexistència de sobrefinançament.  

  
2.  L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada 

cas, corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 

 
Article 7. Criteris per a l’adjudicació de prestacions econòmiques per part dels 
ens destinataris 
 
1.  L’adjudicació de subvencions o prestacions econòmiques a tercers amb càrrec als 

ajuts atorgats per part de la Diputació de Barcelona als ens destinataris d’aquest 
Programa complementari estarà regulada per la normativa municipal aprovada a 
tal efecte.  

 
2.  Aquells municipis que no comptin amb una regulació de la concessió poden 

disposar, com a instrument orientador, del “Reglament municipal tipus regulador de 
prestacions econòmiques de caràcter social”, aprovat el 13 de juliol de 2010 per la 
Presidència de la Diputació de Barcelona i modificat pels decrets de la Presidència 
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Tram de població Import

Tram I: Fins a 1.000 habitants 6.000,00 €      

Tram II: De 1.001 a 5.000 habitants 12.000,00 €    

Tram III: De 5.001 a 20.000 habitants 30.000,00 €    

Tram IV: De 20.001 a 50.000 habitants 75.000,00 €    

Tram V: De 50.001 a 75.000 habitants 99.000,00 €    

Tram VI: Més de 75.000 habitants 210.000,00 €  

de 9 de febrer de 2016 i de 21 d'abril de 2016. Igualment, està disponible a 
l’adreça: www.diba.cat/benestar.  

 
Article 8. Quantia màxima dels ajuts  
 
L’import total amb què es doten els ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest 
Programa complementari és de QUINZE MILIONS D’EUROS (15.000.000 d’euros), 
dels quals, 12.600.000 euros corresponen als municipis de la demarcació, llevat de 
l’Ajuntament de Barcelona, i 2.400.000 euros corresponen als consells comarcals de la 
demarcació. 
 
Article 9. Procediment de concessió dels ajuts i criteris de distribució 
 
1. L’atorgament dels ajuts es durà a terme per procediment de concessió directa de 

conformitat amb la clàusula 16.3.b) del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 
 

2. Per al càlcul de la distribució dels ajuts s’han aplicat els criteris emprats en 
l’anterior programa complementari de garantia de la cohesió social, en comptar, 
ambdós programes, amb els mateixos objectius. Partint d’aquesta constatació, els 
15 milions d’euros amb què es dota el present Programa complementari suposen 
exactament un 60% del que es va distribuir en el marc del Programa 
complementari de garantia de la cohesió social. 

 
3. Igualment, seguint la lògica del Programa complementari de garantia de la 

cohesió social, dels 15 milions d’euros que s’assignen al present Programa 
complementari de serveis socials, cohesió social i emergència energètica, 
12.600.000 euros es reparteixen entre els municipis de la demarcació (tret de la 
ciutat de Barcelona) i 2.400.000 euros entre els consells comarcals: 

 
a) Criteris de repartiment entre els municipis destinataris: La distribució de 

recursos entre els municipis es basa en el criteri de la població municipal, 
considerat des de dues vessants; els trams de població i el nombre 
d’habitants. El càlcul de la repartició es pot detallar en dues fases: 

 
Primera.- Es garanteix un import fix i igual per als municipis en funció del 
tram de població al qual pertanyen. Aquests imports, que es poden 
observar en la següent taula, sorgeixen de l’adaptació dels imports per 
tram que marcava el programa complementari de garantia de la cohesió 
social a la disponibilitat pressupostària del present programa 
complementari: 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.diba.cat/benestar
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Amb aquest primer repartiment de recursos es distribueixen 8.889.000 
euros (el 70,6% dels 12,6 milions per a municipis), amb la qual cosa resten 
3.711.000 euros (un 29,4%) per repartir. 
 
Segona.- En el marc d’aquesta fase, els 3.711.000 euros restants es 
reparteixen en funció de la població municipal a raó de 0,9468 euros per 
habitant. Aquesta xifra és la resultant de dividir l’import disponible entre la 
població atesa (3.711.000 euros entre 3.919.367 habitants). 
 

b)  Repartiment entre els consells comarcals destinataris: L’import total a distribuir 
entre consells comarcals ascendeix a 2.400.000 euros, els quals es 
reparteixen en base a les tres fases que detallem a continuació: 
 

Primera-. La meitat dels recursos disponibles, 1,2 milions d’euros, es 
reparteixen entre els 12 consells comarcals existents, pel que en sorgeix 
un import fix de 100.000 euros per consell comarcal.  
 
Segona.- 600.000 euros (un 25% de la dotació als consells) es reparteixen 
en funció del nombre de municipis de la demarcació als quals dóna servei 
la comarca respecte els 309 totals (no es compta Barcelona ni Fogars de la 
Selva). En resulta una ràtio de 1.941,748 euros per municipi. 
 
Tercera.- Els darrers 600.000 euros s’assignen segons la població dels 
municipis de la demarcació als quals dóna servei el consell comarcal 
(sense tenir en compte Barcelona ciutat), a raó de 0,15 euros per habitant 
(600.000 euros entre 3.917.897 habitants).  

4. Respecte dels càlculs referenciats, cal assenyalar que no s’han considerat els 
municipis de Viladrau, Espinelves i Vidrà, de la comarca d’Osona però 
pertanyents a la província de Girona. Igualment, tampoc s’ha computat el municipi 
de Gósol, de la comarca del Berguedà però pertanyent a la província de Lleida, ni 
el municipi de Fogars de la Selva, en ser atès pel consell comarcal de la Selva, el 
qual tampoc pertany a la demarcació de Barcelona. 

 
Article 10. Compatibilitat dels ajuts i inexistència de sobrefinançament 
 
1. Els ajuts atorgats en el marc del present Programa complementari són 

compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit per la Diputació de 
Barcelona o altres administracions i ens públics o privats, sempre i quan no es 
produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de l’actuació i no s’estiguin finançant 
les mateixes despeses. En aquest sentit, les despeses que es justifiquin, pel 
percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no podran justificar-se per a altres 
convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques. 

 
2. En el moment de presentar les corresponents justificacions de despesa s’inclourà 

una declaració expressa en el sentit exposat en els apartats precedents. 
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Article 11. Centre gestor responsable de la gestió 
 
El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de gestionar i fer el 
seguiment dels ajuts atorgats per via d’aquest Programa complementari, així com del 
seguiment de la completa i correcta presentació de les justificacions, és la Gerència 
de Serveis de Benestar Social adscrita a la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona.  
 
Article 12. Resolució de concessió 
 
La resolució de concessió dels ajuts s’efectua en el mateix acte que aprova aquest 
Programa complementari i la seva regulació, d’acord amb els criteris de distribució 
establerts a l’article 9. Aquest acte es notificarà als ens locals destinataris, de manera 
individualitzada, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la data de la seva aprovació. 
 
Article 13. Acceptació dels ajuts  
 
1. Per a l’efectivitat dels ajuts que es concedeixen en el marc d’aquest Programa 

complementari és necessari que els ens destinataris manifestin expressament 
l’acceptació de l’ajut atorgat, com a màxim, fins el 30 de juliol del 2016 a través de 
la presentació del model d’acceptació d’ajut, disponible a la Seu Electrònica de la 
Diputació, en el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a 
l'espai corresponent del ”Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

  
2. L’acte d’acceptació, que podrà ser total o parcial, implicarà la conformitat amb tots 

els termes d’aquest règim de concertació i les condicions de la seva execució. 
 

3. En cas de delegació o encàrrec en favor d’un ens instrumental o integrat en el 
sector públic, així com també en cas d’execució conjunta, caldrà fer constar aquesta 
circumstància en el moment de presentar el formulari d’acceptació. Caldrà, a més, 
assenyalar expressament que els ens en favor dels quals s’ha efectuat l’encàrrec o 
la delegació són ens instrumentals de l’ens destinatari o integrants del seu sector 
públic. 

 
4. En cas d’haver-se formalitzat una delegació en favor d’altres ens que tinguin la 

consideració de destinataris en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, caldrà deixar constància de l’existència d’un acord de delegació expressa 
amb indicació de l’òrgan i de la data de la seva aprovació. 

 
5. Transcorregut el termini fixat a l’apartat 1, el centre gestor requerirà la presentació 

o, si s’escau, la reformulació o esmena de l’acceptació als efectes de garantir que 
s’ajusta a l’establert en el present règim de concertació, habilitant un nou termini de 
deu dies hàbils per a l’esmena dels defectes detectats a partir de la seva notificació.  

 
6. Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagin esmenat els 

defectes notificats, es considerarà que l’ens destinatari ha renunciat a la percepció 
dels imports que no hagin estat degudament acceptats. En aquest cas, es procedirà 
a la revocació i/o a la reducció de l’ajut atorgat en els termes de l’art. 18. 
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Article 14. Execució  
 
1. L’execució de les actuacions objecte d’ajut es correspondrà amb el comprès entre 

l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre de 2016. 
 

2. Els ens destinataris podran executar les actuacions que són objecte de suport en el 
marc d’aquest Programa complementari en base a alguna de les modalitats 
següents: 

 
a. Pel propi ens destinatari.  
 
b. Mitjançant la realització d’un encàrrec d’execució en favor d’altres ens 

instrumentals o dependents que s’integrin en el sector públic del destinatari.  
 

c. Mitjançant la formalització d’una delegació en favor d’altres ens locals que 
ostentin la condició de destinataris en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals”.  

 
d. Mitjançant l’execució conjunta d’actuacions, especialment en el cas dels 

municipis de fins a 1.000 habitants, sense que aquesta menció expressa suposi 
un impediment a què la resta de destinataris del Programa puguin acollir-se a 
aquesta modalitat d’execució.  

 
3. Sens perjudici de la possibilitat d’encarregar o delegar l’execució d’actuacions en 

els termes previstos, la justificació de les despeses correspondrà, en tot cas, a l’ens 
destinatari de l’ajut. 

 
Article 15. Justificació 
 

1. L’ens destinatari haurà de justificar les despeses corresponents a les actuacions 
desenvolupades en el marc de cada línia de suport dins el període d’execució 
establert en aquest règim. La presentació de les justificacions de despesa es 
podrà dur a terme fins el dia 1 de maig del 2017 mitjançant la realització dels 
tràmit de justificació de despeses, disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en 
el si del “Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai de la 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  
 
Amb la seva complementació s’acreditarà la destinació conferida als ajuts 
percebuts i la seva aplicació a cobrir les despeses elegibles en els termes 
previstos a l’article 5 d’aquest règim de concertació. Aquest tràmit es durà a terme 
electrònicament a través de l’espai corresponent de la Seu Electrònica 
Corporativa.  

 
2. En el formulari corresponent s’hi especificarà el següent: 

 

- La modalitat d’execució de l’actuació. 

- L’estructura de finançament i el cost total de l’actuació.  
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- Declaració expressa per la que es deixarà constància del fet que les 
despeses justificades no han estat utilitzades per a la justificació de les 
actuacions executades en el marc d’altres convocatòries. 

 
3. Les justificacions de despesa podran referir-se a la totalitat de l’ajut o bé a una 

part del mateix. En cas de justificacions parcials es podran presentar fins a cobrir 
la totalitat de l’import atorgat a l’ens destinatari, en els termes previstos en aquest 
règim de concertació. Les factures relatives a les despeses generades pels 
destinataris hauran d'estar datades d'acord amb l'establert en el Reial Decret 
1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen 
les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades 
durant el període d'execució previst a l'apartat primer.  

 
4. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a 

favor de l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de 
conformitat d’una justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre 
gestor de la Diputació, si s’escau, es posarà en contacte amb l’ens destinatari per 
tal que aquest pugui esmenar la justificació mitjançant escrit en el que determinarà 
els motius de la no conformitat. 

 
5. En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del seu 

cost de realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la 
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada. 

 
6. En cas que els ens locals destinataris dels ajuts hagin efectuat una delegació en 

favor de consells comarcals, consorcis, agències de desenvolupament econòmic, 
mancomunitats, o d’altres ens que ostentin la condició de destinataris en els 
termes del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, caldrà que acreditin, en el 
mateix document de justificació de despesa, l’existència d’un acord de delegació 
prèvia corresponent. 

 
7. Els ens instrumentals de l’ens destinatari en favor dels quals hagi delegat o 

encarregat l’execució de les actuacions objecte de finançament en el marc 
d’aquest Programa complementari poden executar i aprovar les despeses 
corresponents als ajuts atorgats sempre i quan s’acreditin, en el moment de 
justificar les despeses, que s’integren en el sector públic de l’ens destinatari dels 
ajuts i, en particular, la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents: 

 
a. Que l’ens executor s’ha creat a iniciativa de l’ens destinatari, amb una 

aportació majoritària, directa o indirecta, de l’ens del que depèn, o bé, 
 
b. Que l’ens executor està participat majoritàriament per capital públic de 

l’ens destinatari del que depèn, o bé, 
 
c. Que en l’òrgan de govern de l’ens executor hi participen majoritàriament 

membres de l’ens destinatari del que depèn. 
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Article 16. Pagament  
 
La Diputació de Barcelona procedirà a efectuar pagaments totals o parcials, en funció 
de les justificacions de despesa que es presentin, fins al límit de l’import atorgat. 
 

Article 17. Revocació, reintegrament i reducció dels imports abonats per la 
Diputació 
 
1. Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits i, si s’escau, el 

reintegrament de les quantitats abonades anticipadament per la Diputació de 
Barcelona, sens perjudici de les causes de reintegrament previstes a l’article 37 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els supòsits 
següents: 

 
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el 

present règim regulador. 
b. Manca d’acceptació o acceptació parcial dels ajuts atorgats. 
c. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta, una vegada 

esgotat el termini per la justificació de despeses. 
 

2.  La reducció o ajust a la baixa dels imports abonats per la Diputació es durà a terme 
de conformitat amb allò estipulat en aquest règim de concertació i podrà donar lloc al 
reintegrament dels imports satisfets prèviament. 

 
Article 18. Tancament i liquidació de la convocatòria 
 
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, el centre gestor 

corresponent a cada línia de suport haurà d’aprovar la liquidació provisional i 
habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la notificació per 
tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels ajuts no justificats. 
 
3. Els actes administratius de liquidació s’han de notificar a tots els ens destinataris 

en el termini màxim de deu dies des de la seva aprovació. 
 
Article 19. Modificacions de la resolució 
 
1. Els imports sobrants per ajuts no acceptats, renúncies i reduccions es redistribuiran 

d’acord amb els mateixos criteris emprats per al càlcul de la distribució dels 
presents ajuts entre tots els ens destinataris que hagin acceptat la totalitat de l’ajut, 
i sempre que el volum de l’import sobrant superi el 5% del fons.  

 
2. La resolució de distribució s’haurà d’aprovar i notificar abans que transcorri el 

termini d’execució dels ajuts. 
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Article 20. Ampliació de terminis  
 
1. L’ens destinatari podrà sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o 

justificació de les actuacions. La pròrroga no podrà excedir de la meitat del termini 
inicial previst per a l’execució i justificació de les actuacions corresponents, en els 
termes de l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. L’aprovació de la 
pròrroga es realitzarà abans que transcorrin els terminis d’execució i/o justificació 
inicials. Transcorregut els terminis màxims anteriors, la sol·licitud s’haurà de 
considerar desestimada.  

 
2. Aquestes modificacions tindran caràcter excepcional i requeriran la presentació a la 

Diputació de Barcelona d’una sol·licitud degudament motivada per part de l’ens 
destinatari (alcalde/essa o president/a, regidor/a responsable o secretari/ària). 

 
3. El termini de presentació de sol·licituds d’ampliació de terminis finalitza el 10 de 

desembre del 2016. 
 
4. És requisit imprescindible que el centre gestor informi favorablement.  
 
5. La Diputació de Barcelona podrà aprovar d’ofici ampliacions de termini, abans que 

transcorrin els terminis d’execució i/o justificació inicials, previ informe favorable del 
centre gestor que apreciï la necessitat d’aquesta ampliació. 

 
Article 21. Protecció de dades personals 
 
1. Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la normativa 

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

 
2. Els ens locals destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la 

despesa en els termes previstos en el present règim de concertació, tot fent cessió 
de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’ajut 
concedit. 

 
3. Els destinataris tindran a disposició de la Diputació els documents originals 

necessaris per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es consideri necessari 
ampliar la informació de la justificació de la despesa. 

 
4. En qualsevol cas, les dades personals facilitades compliran amb el principi de 

qualitat de les dades i no seran excessives per al compliment de la finalitat de 
seguiment i control de l’ajut. 

 
5. Les dades personals facilitades pels ens locals beneficiaris a la Diputació de 

Barcelona no seran incloses en cap fitxer ni seran objecte de tractament, constituint 

file:///D:/UserData/ortizva/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/juncosavm/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/juncosavm/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Archivos%20temporales%20de%20Internet/OLKDF/en
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únicament el suport documental de les justificacions de despeses derivades dels 
ajuts concedits. 

 
Article 22. Seguiment del programa 
 
1. La Gerència de Serveis de Benestar Social, com a centre gestor del present 

Programa complementari, remetrà informació sobre la gestió i execució dels ajuts 
conferits, amb la periodicitat i en els termes que a l’efecte es convinguin, a la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local per tal d’efectuar el tractament que 
s’estimi convenient respecte de les dades i la informació que s’hi contingui, tot en 
garantia del principi de transparència. 

 
2. Per tal d’assegurar la destinació dels ajuts concedits a les finalitats previstes en 

aquest règim de concertació s’establiran indicadors de seguiment per cada un dels 
objectes dels ajuts concedits. 

 
Article 23. Publicitat 
 
Es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis de la 
Diputació de Barcelona la relació total d’ajuts inicialment atorgats, amb expressió de la 
convocatòria, la partida pressupostària, l’ens destinatari, la quantia i la finalitat de l’ajut, 
en el termini màxim de tres mesos des de la data de resolució. Així mateix, es realitzarà 
l’oportuna comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
Article 24. Règim jurídic aplicable 
 
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present 

Programa complementari el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” i les disposicions que el desenvolupen. 

2.  Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la present línia d’ajuts 
es troba constituït per: 

- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, en particular en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

- Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-5392
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1986-9865
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action=fitxa&documentId=320821&language=ca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
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- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 

- Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2016. 

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.  

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya. 

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

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

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.  

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local 
i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Barcelona, aprovada definitivament per acord de Ple de la Diputació de 
Barcelona de 30 d’octubre de 2008 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm. 13, de 15 de gener de 2009).  

 
Tercer.- APROVAR la concessió d’ajuts en el marc del “Programa complementari de 
serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica”, d’acord amb la 
distribució i els imports màxims que, per cada destinatari, es preveuen a continuació: 
 

ENS LOCAL NIF IMPORT 
CONCEDIT 

Codi XGL OP. 
COMPTABLE 

POSICIÓ 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 41.429,26 € 16/X/226247 1603002896 1 

Ajuntament d'Aguilar de 
Segarra 

P0800200H 6.232,92 € 16/X/226246 1603002896 2 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 14.333,95 € 16/X/226245 1603002896 3 

Ajuntament d'Alella P0800300F 39.146,44 € 16/X/226244 1603002896 4 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 6.274,58 € 16/X/226243 1603002896 5 

Ajuntament d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 44.476,18 € 16/X/226242 1603002896 6 

Ajuntament d'Arenys de 
Munt 

P0800700G 38.271,56 € 16/X/226241 1603002896 7 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 6.211,14 € 16/X/226240 1603002896 8 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 41.341,21 € 16/X/226239 1603002896 9 

Ajuntament d'Artés P0801000A 35.363,83 € 16/X/226238 1603002896 10 

Ajuntament d'Avià P0801100I 14.106,71 € 16/X/226237 1603002896 11 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 14.128,49 € 16/X/226236 1603002896 12 

Ajuntament d'Avinyonet 
del Penedès 

P0801300E 13.564,17 € 16/X/226235 1603002896 13 

Ajuntament de Badalona P0801500J 414.189,09 € 16/X/226234 1603002896 14 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A 42.784,19 € 16/X/226233 1603002896 15 

Ajuntament de Bagà P0801600H 14.071,68 € 16/X/226232 1603002896 16 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action=fitxa&documentId=315198&language=ca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
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ENS LOCAL NIF IMPORT 
CONCEDIT 

Codi XGL OP. 
COMPTABLE 

POSICIÓ 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 15.513,71 € 16/X/226231 1603002896 17 

Ajuntament de 
Balsareny 

P0801800D 15.147,28 € 16/X/226230 1603002896 18 

Ajuntament de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 105.814,80 € 16/X/226229 1603002896 19 

Ajuntament de Begues P0802000J 36.315,40 € 16/X/226228 1603002896 20 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 6.070,07 € 16/X/226227 1603002896 21 

Ajuntament de Berga P0802200F 45.374,73 € 16/X/226226 1603002896 22 

Ajuntament de Bigues i 
Riells 

P0802300D 38.387,08 € 16/X/226225 1603002896 23 

Ajuntament de Borredà P0802400B 6.476,26 € 16/X/226224 1603002896 24 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C 13.276,34 € 16/X/226223 1603002896 25 

Ajuntament de Cabrera 
de Mar 

P0802900A 16.281,59 € 16/X/226222 1603002896 26 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 36.864,57 € 16/X/226221 1603002896 27 

Ajuntament de Calaf P0803100G 15.243,86 € 16/X/226220 1603002896 28 

Ajuntament de Calders P0803400A 6.916,54 € 16/X/226219 1603002896 29 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 46.189,01 € 16/X/226218 1603002896 30 

Ajuntament de Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 14.572,55 € 16/X/226217 1603002896 31 

Ajuntament de Calella P0803500H 47.257,04 € 16/X/226216 1603002896 32 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 14.297,97 € 16/X/226215 1603002896 33 

Ajuntament de Callús P0803700D 13.916,40 € 16/X/226214 1603002896 34 

Ajuntament de Calonge 
de Segarra 

P0803600F 6.186,53 € 16/X/226213 1603002896 35 

Ajuntament de Campins P0803800B 6.464,90 € 16/X/226212 1603002896 36 

Ajuntament de Canet de 
Mar 

P0803900J 43.423,30 € 16/X/226211 1603002896 37 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 45.060,38 € 16/X/226210 1603002896 38 

Ajuntament de Cànoves 
i Samalús 

P0804100F 14.742,99 € 16/X/226209 1603002896 39 

Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 16.142,41 € 16/X/226208 1603002896 40 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 34.987,94 € 16/X/226207 1603002896 41 

Ajuntament de Capolat P0804400J 6.087,11 € 16/X/226206 1603002896 42 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 46.984,35 € 16/X/226205 1603002896 43 

Ajuntament de Cardona P0804600E 16.637,61 € 16/X/226204 1603002896 44 

Ajuntament de Carme P0804700C 6.749,89 € 16/X/226203 1603002896 45 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 13.459,08 € 16/X/226202 1603002896 46 

Ajuntament de Castell 
de l'Areny 

P0805600D 6.069,12 € 16/X/226201 1603002896 47 

Ajuntament de Castellar 
de n'Hug 

P0805100E 6.150,55 € 16/X/226200 1603002896 48 
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ENS LOCAL NIF IMPORT 
CONCEDIT 

Codi XGL OP. 
COMPTABLE 

POSICIÓ 

Ajuntament de Castellar 
del Riu 

P0804900I 6.165,70 € 16/X/226199 1603002896 49 

Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

P0805000G 97.195,74 € 16/X/226198 1603002896 50 

Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar 

P0805200C 15.376,42 € 16/X/226197 1603002896 51 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 41.706,69 € 16/X/226196 1603002896 52 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 6.657,10 € 16/X/226195 1603002896 53 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 159.494,34 € 16/X/226194 1603002896 54 

Ajuntament de Castellet 
i la Gornal 

P0805700B 14.094,40 € 16/X/226193 1603002896 55 

Ajuntament de 
Castellfollit de 

Riubregós 

P0805900H 6.158,12 € 16/X/226192 1603002896 56 

Ajuntament de 
Castellfollit del Boix 

P0805800J 6.410,93 € 16/X/226191 1603002896 57 

Ajuntament de 
Castellgalí 

P0806000F 13.889,89 € 16/X/226190 1603002896 58 

Ajuntament de 
Castellnou de Bages 

P0806100D 13.198,70 € 16/X/226189 1603002896 59 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 6.543,48 € 16/X/226188 1603002896 60 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 14.242,11 € 16/X/226187 1603002896 61 

Ajuntament de Castellví 
de la Marca 

P0806400H 13.458,13 € 16/X/226186 1603002896 62 

Ajuntament de Castellví 
de Rosanes 

P0806500E 13.676,85 € 16/X/226185 1603002896 63 

Ajuntament de Centelles P0806600C 36.980,08 € 16/X/226184 1603002896 64 

Ajuntament de Cercs P0826800E 13.144,73 € 16/X/226183 1603002896 65 

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 

P0826600I 153.360,73 € 16/X/226182 1603002896 66 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 38.380,45 € 16/X/226181 1603002896 67 

Ajuntament de Collbató P0806800I 16.155,67 € 16/X/226180 1603002896 68 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 6.324,76 € 16/X/226179 1603002896 69 

Ajuntament de Copons P0807000E 6.290,68 € 16/X/226178 1603002896 70 

Ajuntament de Corbera 
de Llobregat 

P0807100C 43.482,95 € 16/X/226177 1603002896 71 

Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 

P0807200A 291.783,96 € 16/X/226176 1603002896 72 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 43.653,38 € 16/X/226175 1603002896 73 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 34.937,75 € 16/X/226174 1603002896 74 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 13.035,84 € 16/X/226173 1603002896 75 

Ajuntament de Fígols P0807900F 6.040,71 € 16/X/226172 1603002896 76 

Ajuntament de Fogars 
de la Selva 

P0808100B 13.391,85 € 16/X/226171 1603002896 77 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

59 
 

ENS LOCAL NIF IMPORT 
CONCEDIT 

Codi XGL OP. 
COMPTABLE 

POSICIÓ 

Ajuntament de Fogars 
de Montclús 

P0808000D 6.451,64 € 16/X/226170 1603002896 78 

Ajuntament de 
Folgueroles 

P0808200J 14.163,52 € 16/X/226169 1603002896 79 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 13.318,94 € 16/X/226168 1603002896 80 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 13.276,34 € 16/X/226167 1603002896 81 

Ajuntament de Gaià P0808900E 6.159,07 € 16/X/226166 1603002896 82 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 6.186,53 € 16/X/226165 1603002896 83 

Ajuntament de Gavà P0808800G 118.937,95 € 16/X/226164 1603002896 84 

Ajuntament de Gelida P0809000C 36.867,41 € 16/X/226163 1603002896 85 

Ajuntament de Gironella P0809100A 16.663,17 € 16/X/226162 1603002896 86 

Ajuntament de 
Gisclareny 

P0809200I 6.025,56 € 16/X/226161 1603002896 87 

Ajuntament de Granera P0809400E 6.075,75 € 16/X/226160 1603002896 88 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 155.905,82 € 16/X/226159 1603002896 89 

Ajuntament de Gualba P0809600J 13.338,83 € 16/X/226158 1603002896 90 

Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà 

P0809800F 6.880,56 € 16/X/226157 1603002896 91 

Ajuntament de Gurb P0809900D 14.409,70 € 16/X/226156 1603002896 92 

Ajuntament de Jorba P0810200F 6.793,45 € 16/X/226155 1603002896 93 

Ajuntament de la 
Garriga 

P0808700I 44.903,21 € 16/X/226154 1603002896 94 

Ajuntament de la 
Granada 

P0809300G 13.974,15 € 16/X/226153 1603002896 95 

Ajuntament de la 
Llacuna 

P0810300D 6.836,06 € 16/X/226152 1603002896 96 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 42.547,48 € 16/X/226151 1603002896 97 

Ajuntament de la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 6.144,87 € 16/X/226150 1603002896 98 

Ajuntament de la Palma 
de Cervelló 

P5831301F 14.808,32 € 16/X/226149 1603002896 99 

Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt 

P0816400F 14.035,70 € 16/X/226148 1603002896 100 

Ajuntament de la Pobla 
de Lillet 

P0816500C 13.078,45 € 16/X/226147 1603002896 101 

Ajuntament de la Quar P0817600J 6.049,24 € 16/X/226146 1603002896 102 

Ajuntament de la Roca 
del Vallès 

P0818000B 39.945,57 € 16/X/226145 1603002896 103 

Ajuntament de la Torre 
de Claramunt 

P0828600G 15.566,73 € 16/X/226144 1603002896 104 

Ajuntament de l'Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 37.861,58 € 16/X/226143 1603002896 105 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

P0802700E 6.915,59 € 16/X/226142 1603002896 106 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 48.412,18 € 16/X/226141 1603002896 107 
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ENS LOCAL NIF IMPORT 
CONCEDIT 

Codi XGL OP. 
COMPTABLE 

POSICIÓ 

Ajuntament de les 
Masies de Roda 

P0811500H 6.676,99 € 16/X/226140 1603002896 108 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

P0811600F 14.996,74 € 16/X/226139 1603002896 109 

Ajuntament de 
l'Espunyola 

P0807700J 6.238,60 € 16/X/226138 1603002896 110 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 14.035,70 € 16/X/226137 1603002896 111 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 6.376,84 € 16/X/226136 1603002896 112 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de Llobregat 

P0810000J 448.764,72 € 16/X/226135 1603002896 113 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 43.958,26 € 16/X/226134 1603002896 114 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall 

P0810700E 36.043,66 € 16/X/226133 1603002896 115 

Ajuntament de Llinars 
del Vallès 

P0810500I 39.061,23 € 16/X/226132 1603002896 116 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 6.265,11 € 16/X/226131 1603002896 117 

Ajuntament de Malgrat 
de Mar 

P0810900A 47.394,33 € 16/X/226130 1603002896 118 

Ajuntament de Malla P0811000I 6.248,07 € 16/X/226129 1603002896 119 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 94.152,61 € 16/X/226128 1603002896 120 

Ajuntament de Manresa P0811200E 169.686,08 € 16/X/226127 1603002896 121 

Ajuntament de 
Marganell 

P0824200J 6.265,11 € 16/X/226126 1603002896 122 

Ajuntament de Martorell P0811300C 101.221,69 € 16/X/226125 1603002896 123 

Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400A 16.503,15 € 16/X/226124 1603002896 124 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 37.891,88 € 16/X/226123 1603002896 125 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 38.426,85 € 16/X/226122 1603002896 126 

Ajuntament de Mataró P0812000H 328.228,64 € 16/X/226121 1603002896 127 

Ajuntament de Mediona P0812100F 14.152,16 € 16/X/226120 1603002896 128 

Ajuntament de Moià P0813700B 35.553,20 € 16/X/226119 1603002896 129 

Ajuntament de Molins de 
Rei 

P0812200D 98.817,67 € 16/X/226118 1603002896 130 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 147.904,11 € 16/X/226117 1603002896 131 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 6.659,95 € 16/X/226116 1603002896 132 

Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat 

P0812600E 14.746,77 € 16/X/226115 1603002896 133 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

P0812400J 107.549,40 € 16/X/226114 1603002896 134 

Ajuntament de Montclar P0812900I 6.113,62 € 16/X/226113 1603002896 135 

Ajuntament de 
Montesquiu 

P0813000G 6.892,87 € 16/X/226112 1603002896 136 

Ajuntament de Montgat P0812500G 40.889,57 € 16/X/226111 1603002896 137 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 6.450,69 € 16/X/226110 1603002896 138 
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ENS LOCAL NIF IMPORT 
CONCEDIT 

Codi XGL OP. 
COMPTABLE 

POSICIÓ 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 6.147,71 € 16/X/226109 1603002896 139 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 38.365,30 € 16/X/226108 1603002896 140 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès 

P0813500F 45.312,24 € 16/X/226107 1603002896 141 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 6.302,04 € 16/X/226106 1603002896 142 

Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 6.573,78 € 16/X/226105 1603002896 143 

Ajuntament de Mura P0813800J 6.192,21 € 16/X/226104 1603002896 144 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 35.692,38 € 16/X/226103 1603002896 145 

Ajuntament de Navàs P0814000F 35.778,54 € 16/X/226102 1603002896 146 

Ajuntament de Pacs del 
Penedès 

P0815300I 6.845,53 € 16/X/226101 1603002920 1 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 38.646,51 € 16/X/226100 1603002920 2 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

P0815500D 43.688,42 € 16/X/226099 1603002920 3 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 40.697,36 € 16/X/226098 1603002920 4 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

P0815800H 47.896,16 € 16/X/226097 1603002920 5 

Ajuntament de Perafita P0815900F 6.396,72 € 16/X/226096 1603002920 6 

Ajuntament de Piera P0816000D 44.194,03 € 16/X/226095 1603002920 7 

Ajuntament de Pineda 
de Mar 

P0816200J 99.587,45 € 16/X/226094 1603002920 8 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 37.788,68 € 16/X/226093 1603002920 9 

Ajuntament de Pontons P0816700I 6.457,32 € 16/X/226092 1603002920 10 

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 14.442,84 € 16/X/226091 1603002920 11 

Ajuntament de Premià 
de Dalt 

P0823000E 39.839,53 € 16/X/226090 1603002920 12 

Ajuntament de Premià 
de Mar 

P0817100A 101.458,40 € 16/X/226089 1603002920 13 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

P0817300G 6.510,34 € 16/X/226088 1603002920 14 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 15.945,47 € 16/X/226087 1603002920 15 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 6.187,47 € 16/X/226086 1603002920 16 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 6.496,14 € 16/X/226085 1603002920 17 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 6.708,23 € 16/X/226084 1603002920 18 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 110.454,30 € 16/X/226083 1603002920 19 

Ajuntament de Roda de 
Ter 

P0818200H 35.796,53 € 16/X/226082 1603002920 20 

Ajuntament de Rubí P0818300F 169.573,41 € 16/X/226081 1603002920 21 

Ajuntament de Rubió P0818400D 6.216,83 € 16/X/226080 1603002920 22 

Ajuntament de Rupit i 
Pruit 

P0818500A 6.266,06 € 16/X/226079 1603002920 23 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 406.765,89 € 16/X/226078 1603002920 24 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 6.148,65 € 16/X/226077 1603002920 25 

Ajuntament de Saldes P0818900C 6.272,69 € 16/X/226076 1603002920 26 
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Ajuntament de Sallent P0819000A 36.314,45 € 16/X/226075 1603002920 27 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs 

P0819300E 108.910,00 € 16/X/226074 1603002920 28 

Ajuntament de Sant 
Agustí de Lluçanès 

P0819400C 6.085,22 € 16/X/226073 1603002920 29 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 100.886,51 € 16/X/226072 1603002920 30 

Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres 

P0819600H 39.935,16 € 16/X/226071 1603002920 31 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

P0819700F 35.481,24 € 16/X/226070 1603002920 32 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau 

P0819800D 6.817,12 € 1 6/X/226069 1603002920 33 

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B 287.825,23 € 16/X/226068 1603002920 34 

Ajuntament de Sant Boi 
de Lluçanès 

P0820000H 6.515,08 € 16/X/226067 1603002920 35 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D 15.149,18 € 16/X/226066 1603002920 36 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

P0820100F 46.396,37 € 16/X/226065 1603002920 37 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 15.799,66 € 16/X/226064 1603002920 38 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

P0820400J 293.160,66 € 16/X/226063 1603002920 39 

Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues 

P0820500G 6.926,01 € 16/X/226062 1603002920 40 

Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera 

P0820600E 14.431,48 € 16/X/226061 1603002920 41 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

P0820700C 37.208,27 € 16/X/226060 1603002920 42 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines 

P0820900I 35.593,91 € 16/X/226059 1603002920 43 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 

P0821000G 116.471,44 € 16/X/226058 1603002920 44 

Ajuntament de Sant 
Feliu Sasserra 

P0821100E 6.594,61 € 16/X/226057 1603002920 45 

Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles 

P0820800A 38.145,63 € 16/X/226056 1603002920 46 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

P0821200C 37.907,03 € 16/X/226055 1603002920 47 

Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà 

P0821400I 15.246,70 € 16/X/226054 1603002920 48 

Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta 

P0819200G 13.238,46 € 16/X/226053 1603002920 49 

Ajuntament de Sant 
Jaume de Frontanyà 

P0821500F 6.024,62 € 16/X/226052 1603002920 50 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

P0822500E 40.195,54 € 16/X/226051 1603002920 51 
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Ajuntament de Sant 
Joan Despí 

P0821600D 106.495,57 € 16/X/226050 1603002920 52 

Ajuntament de Sant 
Julià de Cerdanyola 

P0831100C 6.229,13 € 16/X/226049 1603002920 53 

Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta 

P0821800J 14.938,98 € 16/X/226048 1603002920 54 

Ajuntament de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 45.746,84 € 16/X/226047 1603002920 55 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

P0822000F 14.421,06 € 16/X/226046 1603002920 56 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 14.253,47 € 16/X/226045 1603002920 57 

Ajuntament de Sant 
Martí d'Albars 

P0822300J 6.104,15 € 16/X/226044 1603002920 58 

Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles 

P0822200B 13.044,36 € 16/X/226043 1603002920 59 

Ajuntament de Sant 
Martí de Tous 

P0822600C 13.122,95 € 16/X/226042 1603002920 60 

Ajuntament de Sant 
Martí Sarroca 

P0822700A 14.927,62 € 16/X/226041 1603002920 61 

Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles 

P0822800I 6.357,90 € 16/X/226040 1603002920 62 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

P0822900G 6.587,04 € 16/X/226039 1603002920 63 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

P0823100C 103.088,85 € 16/X/226038 1603002920 64 

Ajuntament de Sant 
Pere de Riudebitlles 

P0823200A 14.247,79 € 16/X/226037 1603002920 65 

Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló 

P0823300I 14.303,65 € 16/X/226036 1603002920 66 

Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 

P0823400G 16.053,41 € 16/X/226035 1603002920 67 

Ajuntament de Sant 
Pere Sallavinera 

P0818800E 6.158,12 € 16/X/226034 1603002920 68 

Ajuntament de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 34.745,54 € 16/X/226033 1603002920 69 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

P0823600B 14.003,51 € 16/X/226032 1603002920 70 

Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora 

P0823700J 14.018,66 € 16/X/226031 1603002920 71 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H 48.559,89 € 16/X/226030 1603002920 72 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja 

P0823900F 6.588,93 € 16/X/226029 1603002920 73 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

P0824000D 42.014,41 € 16/X/226028 1603002920 74 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Osormort 

P0824100B 6.081,43 € 16/X/226027 1603002920 75 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola 

P0809700H 14.959,81 € 16/X/226026 1603002920 76 
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Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 38.754,45 € 16/X/226025 1603002920 77 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

P0826400D 35.727,41 € 16/X/226024 1603002920 78 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló 

P0826500A 13.894,62 € 16/X/226023 1603002920 79 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

P0826300F 101.495,33 € 16/X/226022 1603002920 80 

Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà 

P0824300H 6.169,48 € 16/X/226021 1603002920 81 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 37.595,52 € 16/X/226020 1603002920 82 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 320.732,54 € 16/X/226019 1603002920 83 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga 

P0824600A 14.086,83 € 16/X/226018 1603002920 84 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 

P0824700I 13.215,74 € 16/X/226017 1603002920 85 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

P0824800G 36.703,60 € 16/X/226016 1603002920 86 

Ajuntament de Santa Fe 
del Penedès 

P0824900E 6.357,90 € 16/X/226015 1603002920 87 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 39.135,08 € 16/X/226014 1603002920 88 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 36.942,21 € 16/X/226013 1603002920 89 

Ajuntament de Santa 
Maria de Besora 

P0825300G 6.149,60 € 16/X/226012 1603002920 90 

Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles 

P0825600J 6.807,65 € 16/X/226011 1603002920 91 

Ajuntament de Santa 
Maria de Merlès 

P0825500B 6.175,16 € 16/X/226010 1603002920 92 

Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles 

P0825700H 6.123,09 € 16/X/226009 1603002920 93 

Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 

P0825900D 38.619,05 € 16/X/226008 1603002920 94 

Ajuntament de Santa 
Maria d'Oló 

P0825800F 13.006,49 € 16/X/226007 1603002920 95 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 99.112,14 € 16/X/226006 1603002920 96 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

P0826100J 15.100,89 € 16/X/226005 1603002920 97 

Ajuntament de 
Santpedor 

P0819100I 37.062,45 € 16/X/226004 1603002920 98 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 38.192,03 € 16/X/226003 1603002920 99 

Ajuntament de Seva P0826900C 15.251,44 € 16/X/226002 1603002920 100 

Ajuntament de Sitges P0827000A 101.766,12 € 16/X/226001 1603002920 101 

Ajuntament de 
Sobremunt 

P0827100I 6.077,64 € 16/X/226000 1603002920 102 
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Ajuntament de Sora P0827200G 6.174,22 € 16/X/225999 1603002920 103 

Ajuntament de Subirats P0827300E 14.829,15 € 16/X/225998 1603002920 104 

Ajuntament de Súria P0827400C 35.611,90 € 16/X/225997 1603002920 105 

Ajuntament de 
Tagamanent 

P0827600H 6.302,04 € 16/X/225996 1603002918 1 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F 6.178,95 € 16/X/225995 1603002918 2 

Ajuntament de Taradell P0827800D 35.929,09 € 16/X/225994 1603002918 3 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 6.302,04 € 16/X/225993 1603002918 4 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 6.117,41 € 16/X/225992 1603002918 5 

Ajuntament de Teià P0828100H 35.906,37 € 16/X/225991 1603002918 6 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 413.772,49 € 16/X/225990 1603002918 7 

Ajuntament de Tiana P0828200F 37.963,84 € 16/X/225989 1603002918 8 

Ajuntament de Tona P0828300D 37.594,58 € 16/X/225988 1603002918 9 

Ajuntament de Tordera P0828400B 45.559,37 € 16/X/225987 1603002918 10 

Ajuntament de Torelló P0828500I 43.143,04 € 16/X/225986 1603002918 11 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 13.326,52 € 16/X/225985 1603002918 12 

Ajuntament de Torrelles 
de Foix 

P0828800C 14.126,59 € 16/X/225984 1603002918 13 

Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 35.570,24 € 16/X/225983 1603002918 14 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 35.816,42 € 16/X/225982 1603002918 15 

Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 13.341,67 € 16/X/225981 1603002918 16 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 6.241,44 € 16/X/225980 1603002918 17 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 14.602,85 € 16/X/225979 1603002918 18 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 43.855,06 € 16/X/225978 1603002918 19 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 14.407,81 € 16/X/225977 1603002918 20 

Ajuntament de Veciana P0829800B 6.165,70 € 16/X/225976 1603002918 21 

Ajuntament de Vic P0829900J 115.238,66 € 16/X/225975 1603002918 22 

Ajuntament de Vilada P0830000F 6.404,30 € 16/X/225974 1603002918 23 

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 161.064,19 € 16/X/225973 1603002918 24 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 36.973,45 € 16/X/225972 1603002918 25 

Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès 

P0830600C 112.138,72 € 16/X/225971 1603002918 26 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 6.671,31 € 16/X/225970 1603002918 27 

Ajuntament de Vilanova 
de Sau 

P0830400H 6.295,41 € 16/X/225969 1603002918 28 

Ajuntament de Vilanova 
del Camí 

P0830300J 41.790,01 € 16/X/225968 1603002918 29 

Ajuntament de Vilanova 
del Vallès 

P0831000E 34.962,37 € 16/X/225967 1603002918 30 
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Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 

P0830800I 161.192,01 € 16/X/225966 1603002918 31 

Ajuntament de Vilassar 
de Dalt 

P0821300A 38.487,44 € 16/X/225965 1603002918 32 

Ajuntament de Vilassar 
de Mar 

P0821700B 94.359,97 € 16/X/225964 1603002918 33 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 13.027,32 € 16/X/225963 1603002918 34 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 6.159,07 € 16/X/225962 1603002918 35 

Ajuntament del Bruc P0802500I 13.923,97 € 16/X/225961 1603002918 36 

Ajuntament del Brull P0802600G 6.240,50 € 16/X/225960 1603002918 37 

Ajuntament del Masnou P0811700D 96.704,33 € 16/X/225959 1603002918 38 

Ajuntament del Papiol P0815700J 15.854,57 € 16/X/225958 1603002918 39 

Ajuntament del Pla del 
Penedès 

P0816300H 13.164,61 € 16/X/225957 1603002918 40 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 15.517,50 € 16/X/225956 1603002918 41 

Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 158.663,96 € 16/X/225955 1603002918 42 

Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola 

P0816100B 14.733,52 € 16/X/225954 1603002918 43 

Ajuntament dels Prats 
de Rei 

P0816900E 6.507,50 € 16/X/225953 1603002918 44 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 95.547,30 € 16/X/225952 1603002918 45 

Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 118.200,37 € 16/X/225951 1603002918 46 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 111.690,86 € 16/X/225950 1603002918 47 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 15.430,39 € 16/X/225949 1603002918 48 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 15.330,97 € 16/X/225948 1603002918 49 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 13.623,82 € 16/X/225947 1603002918 50 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 97.284,75 € 16/X/225946 1603002918 51 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 15.379,26 € 16/X/225945 1603002918 52 

Ajuntament d'Olost P0814800I 13.119,16 € 16/X/225944 1603002918 53 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 6.810,49 € 16/X/225943 1603002918 54 

Ajuntament d'Orís P0814900G 6.291,63 € 16/X/225942 1603002918 55 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 6.529,28 € 16/X/225941 1603002918 56 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 6.131,61 € 16/X/225940 1603002918 57 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 6.651,42 € 16/X/225939 1603002918 58 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 13.934,40 € 16/X/225938 1603002918 59 

Consell Comarcal de 
l'Alt Penedès 

P5800013D 168.686,11 € 16/X/225937 1603002912 1 

Consell Comarcal de 
l'Anoia 

P5800006H 182.063,44 € 16/X/225936 1603002912 2 

Consell Comarcal del 
Bages 

P5800009B 184.991,87 € 16/X/225935 1603002912 3 
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Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H 281.785,69 € 16/X/225934 1603002912 4 

Consell Comarcal del 
Barcelonès 

P5800012F 202.806,09 € 16/X/225933 1603002912 5 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 164.269,58 € 16/X/225932 1603002912 6 

Consell Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 134.006,82 € 16/X/225931 1603002912 7 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 225.560,78 € 16/X/225930 1603002912 8 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 121.423,35 € 16/X/225929 1603002912 9 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

P5800007F 282.590,47 € 16/X/225928 1603002912 10 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

P5800010J 237.042,94 € 16/X/225927 1603002912 11 

Consell Comarcal 
d'Osona 

P5800015I 214.772,86 € 16/X/225926 1603002912 12 

 

Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 15.000.000,00 € (quinze milions 
d’euros) amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries, corresponents al 
pressupost de despeses de Gerència de Serveis de Benestar Social, adscrita a la 
Coordinació de l’Àrea d’Atenció a les Persones, de la Diputació de Barcelona per al 
2015: 

- 12.600.000 euros, destinats als ajuntaments de la demarcació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46263. 

- 2.400.000 euros, destinats als consells comarcals de la demarcació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46563. 

 

Cinquè.- APROVAR els models d’acceptació i de justificació dels ajuts atorgats en el 
marc del “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i 
emergència energètica” que consten a l’Annex I d’aquest Dictamen.  
 
Sisè.- APROVAR les fitxes de tràmit que es publicaran a la Seu Electrònica 
Corporativa, en el si del “Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions”, a 
l’espai de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que figuren a l’Annex II d’aquest 
Dictamen.  
 
Setè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en Dret, a la 
Presidència de la Diputació de Barcelona per adoptar les mesures oportunes de 
desplegament del règim de concertació contingut en aquest Dictamen a través d’actes 
administratius de tràmit o qualificats.  
 
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords als ens destinataris del “Programa 
complementari de serveis socials bàsics i de cohesió social”.  
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Novè.- APROVAR la incorporació dels tràmits P3 d'acceptació de l'ajut, i P4, de 
justificació de despeses del “Programa complementari de serveis socials bàsics, 
cohesió social i emergència energètica” a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del 
“Portal de tràmits els ens locals i altres administracions”, a l'espai de la “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 
 
Desè.- CORRESPONDRÀ a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts relatius al 
“Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència 
energètica” incorporats a la Seu Electrònica Corporativa.  
 
Onzè.- NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris del “ Programa complementari 
de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica”.  
 
Dotzè.- PUBLICAR aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d’anuncis electrònic de la Diputació de Barcelona, i notificar a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la diputada delegada de 
Benestar Social, senyora Maite Fandos (CiU), qui diu: Bé, molt breument, perquè 
suposo que tots vostès ja saben de què va. L’any passat ja es va fer. S’ha considerat 
des del Govern que, evidentment, era necessari degut a la situació que estem encara 
passant d’emergència social, tornar a fer, igual que es va fer l’any passat, un 
Programa complementari de serveis socials bàsics. En aquest cas l’import és de 
quinze milions d’euros, els quals estan dividits: dotze milions sis-cents mil euros per a 
municipis i dos milions quatre-cents mil euros per a consells comarcals. 
 
Dir-los-hi que les despeses que podran justificar, tant ajuntaments com consells 
comarcals, són en diferents àmbits. Per una banda, lògicament, tota la part important 
de cobertura de necessitats socials bàsiques, des d’ajuts per subministraments bàsics, 
d’aquí la importància que li donem al tema d’emergència energètica; ajuts relacionats 
amb temes de lloguer, alimentació, roba, etc., etc. També reforç d’equips professionals 
de serveis socials. Aquí saben que, també dins del què va ser el tema de programes 
ocupacionals, vam incloure la possibilitat de contractar personal pels serveis socials 
però, també des d’aquest programa complementari es pot també destinar, si es vol, 
una part dels diners a reforçar els equips professionals de serveis socials. També, 
evidentment, tot d’altres temes del que serien prestacions de serveis d’atenció 
domiciliària, transport adaptat, etc. I com a novetat, i això va ser arran just d’una petició 
que va sorgir d’alguns Grups que, precisament, en aquest moment estan aquí, se n’ha 
afegit també el que són les ajudes per a realitzar activitats extraescolars, casals, 
colònies d’estiu, adquisició de material, etc. Abans sí que estava inclòs sempre el tema 
de l’alimentació però, ara, en canvi també s’afegeix el que és la pròpia activitat socio-
educativa de lleure. Una mica aquesta és l’explicació breu i, evidentment, qualsevol 
altra també, ja que queda oberta la possibilitat que cada ajuntament o cada consell 
comarcal també pugui imputar aquí despeses que consideri, sempre que estiguin dins 
de l’àmbit de la cohesió social i l’emergència social. 
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La senyora presidenta (CiU) agraeix l’explicació de la senyora Fandos i, tot seguit, 
dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), qui diu: Diuen que 
l’ordre dels factors no altera el producte. A nosaltres el producte, per dir-ho d’alguna 
manera, ja ens agrada. El que no ens agrada és com s’ha plantejat l’ordre fins a 
l’aprovació del dia d’avui. En determinats àmbits ja hem posat de manifest com s’havia 
de fer per impulsar determinats programes complementaris. Entenem que és el 
Govern qui ho ha d’impulsar també o principalment. Però, es tractaria de primer poder-
ho exposar als Grups; que els Grups poguessin fer les seves aportacions, com alguna 
altra portaveu ja ha manifestat aquí i, una vegada s’arribi a un cert consens o no, fer 
les presentacions que pertoquin, l’aprovació i després les presentacions. En tot cas, no 
ens agrada la manera en què s’ha gestionat, encara que el producte final doncs sí. 
 
La senyora presidenta (CiU) agraeix la intervenció del senyor Duran i dona novament 
la paraula a la diputada senyora Fandos (CiU), qui diu: Bé, en tot cas si li sembla, 
com ara ja està fet i jo crec que a tots ens interessa que tot això tiri endavant, de cara 
a l’any que ve recollim la proposta. Sí que el que hem fet, almenys, ha sigut recollir les 
propostes que vostès ens van fer per incloure-les. I, en tot cas, oferim sense cap 
problema de cara a l’any que ve i a qualsevol altre programa, abans de portar-lo, 
presentar-lo per a que vostès puguin opinar. 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa modificar, per delegació de la Presidència, els 
compromisos de qualitat i les mesures d’esmena dels recursos “Gestió de la 
qualitat”, “Impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC)”, “Espais de 
debat educatiu” i “Millora de la competitivitat d’empreses de productes 
alimentaris locals i de qualitat” del Catàleg de serveis de l’any 2016, del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació, en reunió de 17 de desembre de 2015, va 

aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Catàleg de 
serveis de l’any 2016, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió 
de recursos. 
 

2. Per a cada recurs, el Catàleg proporciona informació sobre els compromisos de 
qualitat assumits i les mesures d’esmena aplicables. 
 

3. Vistos els compromisos de qualitat aplicables i mesures d’esmena dels recursos 
“Gestió de la qualitat”, “Impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC)”, 
“Espais de debat educatiu” i “Millora de la competitivitat d’empreses de productes 
alimentaris locals i de qualitat”, que es reprodueixen a continuació:  
 
Recursos “Gestió de la qualitat” i “Impuls de la responsabilitat social corporativa 
(RSC)”: 
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“[...] El 100% de les estimacions o desestimacions dels recursos s'han de 
comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la 
recepció de la sol·licitud. 
 
Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 15 dies hàbils, la unitat 
responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, 
per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.” 
 
Recurs “Espais de debat educatiu”: 
 
“El 100% de les estimacions o desestimacions dels recursos s'han de comunicar 
mitjançant el PMT en un termini màxim de 22 dies hàbils des de la recepció de la 
sol·licitud. 
 
Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 35 dies hàbils, la unitat 
responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils o menys, 
per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.” 
 
Recurs “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat”: 
 
“Tramitar el 70% de les operacions comptables d'avançament de pagament en un 
termini no superior a 10 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la 
Diputació i, en cap cas, en més de 20 dies naturals, sempre que la documentació 
es presenti correctament. 
 
Mesura d'esmena: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat 
de 20 dies naturals, la unitat responsable es posarà en contacte amb la intervenció 
de l'ens destinatari en un termini màxim de 3 dies hàbils des que s'evidenciï 
l'incompliment per oferir-li una explicació de les raons del retard.” 
 

4. El Servei de Planificació i Avaluació de la Diputació i els centres gestors dels 
recursos “Gestió de la qualitat”, “Impuls de la responsabilitat social corporativa 
(RSC)” i “Espais de debat educatiu” han detectat que els compromisos referits no 
es poden complir, atès que després de verificar la sol·licitud, s’ha de tramitar el 
decret de concessió del recurs o de desestimació. També constaten que hi ha 
molta diferència entre els terminis establerts en els compromisos i el termini de tres 
mesos per concedir un recurs o per desestimar una sol·licitud establert a l’article 21 
del règim del Catàleg. 

 
Per tot això, consideren més realista reformular el compromís i establir un nou 
termini de 60 dies hàbils que permeti verificar la sol·licitud i tramitar l’acte 
administratiu i, al mateix temps, millorar el termini establert en el règim del Catàleg. 

 
5. Pel que fa al recurs “Millora de la competitivitat d’empreses de productes 

alimentaris locals i de qualitat”, el Servei de Planificació i Avaluació i el centre 
gestor del recurs proposen una nova redacció més clara del compromís de qualitat 
i de la mesura d’esmena.  
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Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR els compromisos de qualitat i mesures d’esmena dels recursos 
“Gestió de la qualitat”, “Impuls de la responsabilitat social corporativa (RSC)”, “Espais 
de debat educatiu” i “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris 

locals i de qualitat” del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, en el sentit següent: 

 
Recursos “Gestió de la qualitat” i “Impuls de la responsabilitat social corporativa 
(RSC)”: 
 
On diu: 
 
“[...] El 100% de les estimacions o desestimacions dels recursos s'han de comunicar 
mitjançant el PMT en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la recepció de la 
sol·licitud. 
 
Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 15 dies hàbils, la unitat 
responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per 
disculpar-se i donar les explicacions pertinents.” 
 
Ha de dir: 
 
“[...] El 100% de les estimacions o desestimacions dels recursos s'han de comunicar 
mitjançant el PMT en un termini màxim de 60 dies hàbils des de la recepció de la 
sol·licitud.    
 
Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 60 dies hàbils, la unitat 
responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils o menys, per 
disculpar-se i donar les explicacions pertinents.” 
 
Recurs “Espais de debat educatiu”: 
 
On diu:  
 
“El 100% de les estimacions o desestimacions dels recursos s'han de comunicar 
mitjançant el PMT en un termini màxim de 22 dies hàbils des de la recepció de la 
sol·licitud. 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

72 
 

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 35 dies hàbils, la unitat 
responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils o menys, per 
disculpar-se i donar les explicacions pertinents.” 
 
Ha de dir 
 
“El 100% de les estimacions o desestimacions dels recursos s'han de comunicar 
mitjançant el PMT en un termini màxim de 60 dies hàbils des de la finalització del 
termini de presentació de la sol·licitud. 
 
Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 60 dies hàbils, la unitat 
responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils o menys, per 
disculpar-se i donar les explicacions pertinents.” 
 
Recurs “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat”: 
 
On diu: 
 
“Tramitar el 70% de les operacions comptables d'avançament de pagament en un 
termini no superior a 10 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la 
Diputació i, en cap cas, en més de 20 dies naturals, sempre que la documentació es 
presenti correctament. 
 
Mesura d'esmena: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 20 
dies naturals, la unitat responsable es posarà en contacte amb la intervenció de l'ens 
destinatari en un termini màxim de 3 dies hàbils des que s'evidenciï l'incompliment per 
oferir-li una explicació de les raons del retard.” 
 
Ha de dir: 
 
“Tramitar el 70% de les operacions comptables d’avançament de pagament en un 
termini màxim de 10 dies naturals des de l’entrada de la documentació a la Diputació, 
però mai en més de 20.  
 

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la 
unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o 
menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.” 
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis electrònic 
l’anunci d’aprovació de l’acord anterior.” 
 
Servei de Programació 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa seleccionar al Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2016-2017, de conformitat amb les condicions que consten en el 
Dictamen.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
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aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“I. -ANTECEDENTS 
 
1) Relatius a la convocatòria 
Constitueixen els antecedents essencials de la convocatòria, els següents: 
 

1. El Ple de la corporació de data 28 de gener de 2016 va aprovar una 
convocatòria i un Plec de Bases que regia l’acció concertada amb una entitat 
financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les operacions 
financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels 
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona i es va publicar en el BOPB el 17 de febrer de 2016. 

 
2. L’entitat financera BANCO DE SABADELL, SA, va interposar un recurs de 

reposició contra la Base 4a. d’aquest plec de bases, en data 23 de març de 
2016, (núm. Registre 1600016636)  

 
3. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 d’abril de 2016, va 

aprovar un dictamen, que per una banda, 
 

o Admetia el recurs de reposició, interposat en temps i forma, per l’entitat 
financera BANCO DE SABADELL, SA, en data 23 de març de 2016 
(núm. Registre 1600016636), contra la Base 4a. del plec de bases per a 
seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada 
del Programa de Crèdit Local 2016-2017 aprovat, juntament amb la 
convocatòria, per acord plenari de data 28 de gener de 2016, de 
conformitat amb l’article 60.2 en relació amb els 48, 58.3, 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
o Estimava l’esmentat recurs i deixava sense efecte l’acord del Ple, 

d’aprovació de la convocatòria i del Plec de Bases per a seleccionar 
l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2016-2017, adoptat en sessió ordinària de 28 
de gener de 2016.  

 
I per l’altra, s’aprovava de nou la convocatòria i el Plec de Bases per a 
seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2016-2017, d’acord amb el text que es transcriu a 
continuació: 
 
“PLEC DE BASES QUE HAURAN DE REGIR L’ACCIÓ CONCERTADA AMB UNA 
ENTITAT FINANCERA PER A L’OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT SUBSIDIAT DE LES 
OPERACIONS FINANCERES INSCRITES DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT 
LOCAL A FORMALITZAR PELS AJUNTAMENTS i ENTITATS MUNICIPALS 
DESCENTRALITZADES DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA” 
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4. Els acords i el Plec de referència van ser publicats en el BOPB del 2.05.2016. 
 

5. D’acord amb la Base 6a, “El termini per a la presentació de sol•licituds serà de 
15 dies hàbils, inclosos dissabtes, comptadors des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci de la present acció concertada en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.”, raó per la qual el dia 20 de maig va finalitzar el termini de 
presentació de sol·licituds. 

 
6. La presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes es troba regulada en la 

Base 5a del Plec, la qual és del tenor següent: 
 

“5.1. Els sol·licitants presentaran, a les oficines del Registre General de la Diputació de 
Barcelona (Rambla de Catalunya, núm. 126, de Barcelona), de 9 a 13,30 hores, instància 
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex I, que s’acompanyarà de dos sobres 
tancats, a l’anvers dels quals haurà de figurar, respectivament, la corresponent 
inscripció: 
 
- “SOBRE NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció concertada del Programa 
de Crèdit Local” , 
 
- “SOBRE NÚM. 2. Oferta per prendre part en l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local” . 
 
5.2. El sobre núm. 1 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel 
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II, la documentació següent: 
 
a) Original o còpia autenticada de l’escriptura de constitució i/o adaptació de l’entitat 
sol·licitant en el seu cas. 
 
b) Original o còpia autenticada de l’escriptura de nomenament de càrrec social o poder 
notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant –que s’acompanyarà de còpia 
autenticada del seu DNI-, documents tots ells acreditatius de la capacitat suficient per 
prendre part en el concert i, en particular, per a la concessió de la línia de crèdit que 
constitueix el seu objecte i validats prèviament per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria 
de la Diputació de Barcelona i degudament inscrits en els Registres Públics 
corresponents, en el seu cas. 
 
c) Dades identificatives de la inscripció de l’entitat sol·licitant en el Registre corresponent 
del Banc d’Espanya.  
 
5.3. El sobre núm. 2 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel 
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III, la documentació següent: 
 

- Relació dels municipis i EMD de la província de Barcelona on l’entitat disposa 
d’oficines pròpies. 

 
- Proposta de minuta de préstec tipus, la qual, un cop acceptada per la Diputació, 

servirà de base per formalitzar els préstecs corresponents amb els ajuntaments i 
EMD. 

 
5.4. Les ofertes tindran una vigència de dos mesos, comptats des de la data de 
finalització de presentació de sol·licituds, termini durant el qual la Diputació de Barcelona 
haurà de resoldre la present convocatòria.  
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5.5. La presentació de sol·licituds a l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
comporta l’acceptació de les condicions incloses a les presents Bases. 
 
L’incompliment d’algun dels requisits previstos al Programa de Crèdit Local serà causa 
d’exclusió del procediment de selecció. 
 
5.6. La presentació de la instància, sol·licitud i oferta s’ajustarà estrictament als models 
d’instància, Annex I, de sol·licitud, Annex II i d’oferta, Annex III. 

 
2) Relatius a les ofertes presentades i a l’actuació de l’Òrgan seleccionador. 
 
2.1) Obertura dels sobres número 1 
 
En data 23 de maig de 2016, es va reunir l’Òrgan de selecció per procedir a l’obertura 
dels sobres núm. 1 i la qualificació de la documentació presentada. Les entitats 
financeres que han concorregut a la convocatòria han estat: 
 

- BANCO DE SABADELL, S.A. 
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
 

Seguidament, es reprodueix l’extracte de l’acta de la reunió on es fa constar la 
qualificació de la documentació presentada: 
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2.2) Obertura del sobre número 2  
 
En la reunió de l’Òrgan de Selecció, de data 30 d’abril de 2016, a les 12:00 hores es 
va procedir a l’obertura del sobre número 2 que es correspon a la documentació que 
integra l’oferta.  
 
Seguidament, es reprodueix la part essencial de l’acta d’aquest reunió: 
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Així mateix, l’Òrgan va resoldre donar trasllat de la documentació presentada en el 
sobre número 2 del BANCO DE SABADELL, S.A als serveis tècnics de la Direcció de 
Planificació Econòmica per al seu informe. 
 

II.  ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA PRESENTADA 
 
Sobre l’oferta presentada per BANCO DE SABADELL, S.A en data 31 de maig de 
2016, ha estat emès l’informe de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, el 
text de la qual, en la part de l’avaluació de l’oferta, es reprodueix a continuació: 
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III.  PROPOSTA DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ 
 
En data 1 juny de 2016, s’ha reunit l’Òrgan seleccionador i, de conformitat amb 
l’informe tècnic, ha proposat seleccionar per formalitzar l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local l’entitat financera BANCO DE SABADELL, S.A., amb les 
condicions assenyalades, i d’acord amb la base desena del plec regulador. 
 
IV.  RÈGIM JURÍDIC DE L’ACCIÓ CONCERTADA 
 
Tal com es consigna a les Bases aprovades mitjançant acord aprovat pel Ple de la 
Corporació, en la sessió celebrada el 28 d’abril de 2016, l’acció concertada es 
configura com segueix: 
 
1. L’entramat de l’acció concertada, per tant, inclou tres subjectes (Diputació de 
Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels ajuntaments o EMD que 
decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i s’articula en tres relacions 
jurídiques: 

 
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada; 
 
- la que s’estableix entre la Diputació i cada entitat local participant en el Programa; 
 
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i 
cada entitat local. 
 
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament 
vinculades. 
 
2. Davant les dificultats dels ajuntaments i EMD per accedir al crèdit, en aquesta 
convocatòria s’ha considerat convenient preveure la possibilitat d’introduir l’opció de 
millores complementàries al Programa (millores a la Tresoreria, i Préstecs Pont per a 
inversions finançades amb subvencions), que puguin oferir les entitats financeres per 
al conjunt d’ajuntaments i EMD i que han estat objecte de valoració. I es considera 
convenient pel fet que si el Programa de Crèdit Local s’adreça exclusivament a 
finançar inversions, les altres opcions s’adrecen a la resta de préstecs a llarg termini i 
a la millora de la liquiditat (millores a la Tresoreria). 
 
3.- S’ha considerat convenient preveure la possibilitat d’introduir l’opció de millores 
socials. com són les millores al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració 
viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012).  
 
D’una banda, el Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes 
amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual, és d’adhesió voluntària per part de 
les entitats financeres. La Diputació de Barcelona ja treballa a través de diferents 
programes per atendre aquelles situacions derivades de l’execució d’hipoteques i que 
generen un risc important d’exclusió social. A través dels criteris de valoració per a 
seleccionar l’entitat financera del Programa de Crèdit Local es vol reforçar aquestes 
polítiques de lluita contra l’exclusió dins de l’àmbit hipotecaria sobre l’habitatge social. 
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Els aspectes que s’han de valorar han d’estar relacionats amb mesures de: 
 
Mesures prèvies a l’execució hipotecaria: reestructuració de les deutes hipotecaries. 
Especialment en aspectes com són l’ampliació de la carència en l’amortització de 
capital i en les reduccions dels tipus d’interès a aplicar durant el termini de carència. 
 
Mesures complementàries. Com són aquelles destinades a la reestructuració del 
deute. 
 
Mesures substitutives de l’execució hipotecària: dació en pagament de l’habitatge 
habitual. 
 
4. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el Programa de 
Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores del 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona” aprovades per el Ple de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data de 22 de desembre de 2011 i publicades en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del 01.03.2012). La referida Norma té 
naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna compliment al requeriment de l’art. 
17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de Subvencions, relatiu a la necessitat 
d’ordenança específica per a modalitats de subvencions, i d’aquí que l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona no resulti d’aplicació directa, 
sinó supletòria al Programa de Crèdit Local (art. 3.2.c del text de 2004 i 4.2.c del de 
2008), atesa la seva regulació específica. 
 
5. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o, EMD que 
participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de 
préstec que formalitzen ambdues entitats. 
 
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del 
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba 
exclosa de l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), tot això de conformitat amb 
l’article 52 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 
2/2004, de 5.3, el qual es remet a l’art, 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l) de la 
TRLCSP. 
 
6. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de 
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de 
foment, ve regulada per les disposicions i els instruments següents: 
 
a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36. 
 
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242. 
 
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135. 
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d) Les ja esmentades “Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona” (publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de l’1.03.2012). 
 
e) El Plec de Bases de la convocatòria, l’oferta de l’entitat financera seleccionada i el 
conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona. 
 
En virtut de tot això, d’acord amb el que disposa la Base 10 del Plec de Bases, es 
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- SELECCIONAR l’entitat financera BANCO DE SABADELL, S.A. per 
formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017, a l’objecte 
d’obtenir el finançament de les operacions financeres dels Ajuntaments i Entitats 
Menors Descentralitzades de la província de Barcelona, d’acord amb la seva oferta i, 
en particular, les condicions següents: 
 

a) El preu de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de 

Crèdit Local: 

 

Import de la línia de crèdit: 200.000.000,00 euros anuals 
 
Disponibilitat: serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals 
més fracció de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, 
coincidirà amb el moment de la seva signatura i serà com a mínim igual a 
l'import de la subvenció de la Diputació. 
 
Carència: serà d'un any. 
 
Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys. 
 
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat 
financera. 
 
Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals. 
 
Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de 
prudència financera(*) – 11% de dit diferencial, en el moment de la 
concessió del préstec. 
 
(*) El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que 
estableix mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, 
en aplicació del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei 
d'hisendes locals aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre 
de 2014. En aquest cas per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos. 
 
Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena. 
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Model de Minuta de préstec presentat a l’oferta, que s’incorpora com a 
Annex I. 

 

b) Les millores presentades com a actuacions complementàries al Programa de 

Crèdit Local següents: 

 
Millores a la Tresoreria ( Actuacions relacionades amb la Tresoreria) 

 Concessió de pòlisses de tresoreria a termini màxim de 12 mesos, als 

ajuntaments fins un màxim del 10% dels ingressos corrents amb la 

limitació legal del 30% dels ingressos corrents, amb la domiciliació de 

les transferències del ORGT dels impostos cedits al ORGT-DIBA fins a 

l’extinció del risc. Línia de 100.000.000 Eur, i descompte del 2,5% sobre 

el preu de prudència financera. 

 Línia d’anticips per import de 40.000.000 Eur a les subvencions DIBA 

publicades al BOPB, termini de 12 mesos i amb el descompte del 2,5% 

sobre el preu de prudència financera. 

 Línia d’anticips per import de 10.000.000 Eur a les subvencions “d’altres 

administracions” amb domiciliació de la subvenció, termini de 12 mesos 

i amb el descompte del 2,5% sobre el preu de prudència financera. 

 Línia d’anticips del programa XARXA-DIBA per import de 150.000.000 

Eur. A la publicació del BOPB, termini 12 mesos i amb descompte del 

2,5% sobre el preu de prudència financera. 

 
Préstecs Pont per a inversions finançades amb subvencions 
 

 Línia de préstecs per import de 75.000.000 Eur per a subvencions 

FEDER atorgades als ajuntaments, a un termini màxim de 5 anys i preu 

de descompte del 2,5% sobre prudència financera (amb domiciliació de 

la subvenció i dins el conveni Generalitat de Catalunya-Entitats 

Financeres). 

 Línia de préstec per import de 10.000.000Eur a subvencions PUOSC a 

termini màxim de 24 mesos (amb domiciliació de la subvenció i dins el 

conveni Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres) 

 
Nota: La prudència financera a aplicar a les millores és la publicada del 
mes de la sol·licitud per part del ajuntament (RSGTPF: Resolució de la 
Secretaria General del Tresor i Política Financera). 
 

c) Les millores del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels 

deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012) 

següents: 
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 No realitzar cap actuació de desnonament de residència habitual als 

clients de l’entitat, vulnerables o amb risc d’exclusió social en el marc 

dels processos judicials d’execució hipotecària; i negociar solucions 

possibles amb els afectats. 

 Oferir la possibilitat de lloguer social als deutors hipotecaris 

vulnerables o en risc d’exclusió social (recollint l’esperit de la Llei 

24/2015 reconeguda per l’Estat) 

 
Segon.-  DISPOSAR que l’acció concertada es regirà pel Plec de bases aprovat pel 
Ple de la Corporació en la sessió de 28 d’abril de 2016, els presents acords, l’oferta de 
l’entitat financera BANCO DE SABADELL, S.A., el conveni formalitzat entre aquesta i 
la Diputació de Barcelona, i la normativa detallada a l’apartat IV de la part expositiva 
del Dictamen. 
 
Tercer.- FACULTAR a la Presidenta per APROVAR i FORMALITZAR el conveni de 
l’acció concertada del programa de Crèdit Local 2016-2017 entre el BANCO DE 
SABADELL, S.A. i la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resultat del 
procés de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local, i notificar-ho a 
l’entitat seleccionada i a la resta d’entitats que han participat. 
 
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple dels presents acords, per al seu coneixement. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
del canvi de destinació de l’ajut atorgat al Consell Comarcal del Berguedà per a 
l’actuació 14/X/101397 “Parc de pesca a la Vall de Pedret”, en el sentit de 
substituir-lo pel projecte “Manteniment i arranjament de camins municipals de la 
comarca del berguedà”, per la mateixa quantia que el projecte inicial, en el marc 
de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 
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2. El 29 de maig de 2014  per acord de la Junta de Govern (Reg. Acords 259/14) va 

ser aprovat un conveni específic en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” per l’actuació “Parc de pesca a la Vall de 
Pedret”, codi XGL 14/X/101397 per un import de 207.781,95 €. L’esmentat conveni 
va ser signat en data 12 de juny de 2014.  

 
3. El Consell Comarcal del Berguedà ha sol·licitat un canvi de destinació (document 

que s’annexa al present dictamen) per l’actuació “Manteniment i arranjament de 
camins municipals de la comarcal del Berguedà” amb un import de 207.781,95 € 
que serà gestionat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
4. La Diputació de Barcelona va aprovar la modificació del preacord per decret de 

presidència de data 19 d’abril de 2016 (Reg. Núm. 3101/16).  
 

5. Vist el que preveu el pacte desè del conveni les modificacions del conveni 
requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop 
aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del 
mateix. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016  (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR per canvi de destí, la reducció de dos-cents set mil set-cents 
vuitanta-un euros amb noranta-cinc cèntims (207.781,95 €) de l’ajut atorgat al Consell 
Comarcal del Berguedà, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, 
d’acord amb el següent detall: 
 
 
 
 
 
 
 
Segon.  NOTIFICAR les modificacions al Consell Comarcal del Berguedà, i  incorporar 
tant la petició del Consell Comarcal que s’adjunta com Annex al present dictamen com 
la còpia dels presents acords al conveni de referència signat en data 12 de juny de 
2014.” 
 

Necessitat acordada objecte de 
canvi de destinació  

Codi XGL Aportació 
Diputació 

inicial 

Import 
reducció 

Parc de pesca a la Vall de Pedret 14/X/101397 207.781,95 € 207.781,95 € 
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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Això ve de la Xarxa 2012-2015 i, en tot cas, els demanem si té 
cap relació amb el programa aprovat avui. 
 
La senyora presidenta (CiU), indica que se li passarà la informació. 
 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar activitats realitzades per les entitats representatives del 
sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la millora del teixit 
comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de 
serveis, per a l’exercici 2016, per un import total de 150.000 € (cent-cinquanta mil 
euros).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident segon i 
president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, 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). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Comerç es volen fomentar les activitats 
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin 
com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels 
operadors comercials i de serveis, per a l’exercici 2016. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent-
cinquanta mil (150.000,00) EUR amb càrrec a l’aplicació G/30301/43100/48900 del 
pressupost de l’exercici 2016. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 3048/16 de data 14 d’abril de 
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents acords 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria 20165120008263, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats realitzades per les 
entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu la 
millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit associatiu dels operadors 
comercials i de serveis, per a l’exercici 2016, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER FINANÇAR ACTIVITATS REALITZADES 
PER LES ENTITATS REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS QUE 
TINGUIN COM A OBJECTIU LA MILLORA DEL TEIXIT COMERCIAL URBÀ I EL FOMENT 
DEL TEIXIT ASSOCIATIU DELS OPERADORS COMERCIALS I DE SERVEIS, ANY 2016 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2016/8263 

 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
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D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 

1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que 
atorgui la Diputació de Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència 
de Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a 
finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de 
serveis que tinguin com a objectiu: 

 

 La millora del teixit comercial urbà. 

 El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis 
 
El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa 
del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents 
que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats. 
 
En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial, 
les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en 
aquesta línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del 
teixit associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del 
comerç urbà. 
 
És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les 
entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment, 
consolidació i millora de l’oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania en el 
marc de les línies generals dissenyades, conjuntament, per l’ens local. 
 
En concret, es donarà suport a una actuació concreta inclosa dins del pla d’actuació 
anual de l’entitat. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 

Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present 
any, aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 

 

 Treballar per la cohesió social, econòmica i territorial. 

 Desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot 
l’àmbit territorial provincial. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període d’1 de gener de 2016 a 31 de 
desembre de 2016. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 

1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, 
legalment constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu 
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atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 

 Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, 
federacions, confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que 
representin els operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic 
corresponent. 

 Quedaran excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels 
mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial. 

 Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona. 

 Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona. 

 Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d’actuació 
no superi aquest nombre de població. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la 

sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 

5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció (model normalitzat) caldrà adjuntar la documentació següent:  
 

1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Acreditació de la inscripció registral de l’entitat. 
6) Memòria de les activitats a realitzar per a les que es demana la subvenció, d’acord 

amb el model normalitzat (annex 1). 
7) Pressupost previst per a les activitats per les que es demana la subvenció, d’acord 

amb el model normalitzat (annex 2). 
8) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària, d’acord amb el model normalitzat (annex 3). 
9) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (annex 3). 
10) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat (annex 3). 

11) Declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex 
5) (només en el cas que es sol·liciti una subvenció per import superior als 10.000€). 

12) Programa anual d’actuacions previstes per l’entitat, contemplant els apartats 
següents: detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost 
individualitzat. Nombre total d’associats/des i, quota anual i derrames previstes de 
l’any 2016. 

13) Declaració del regidor/regidora competent en matèria de comerç conforme el 
Programa anual d’actuacions de l’entitat peticionaria s’adequa a la política comercial 
municipal. 

14) Declaració responsable que la documentació a aportar corresponen als punts 1, 2, 
3, 4 y 5 ja s’ha aportat i no s’ha produït cap variació respecte a la convocatòria de 
l’any 2015. 
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L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
naturals. La convocatòria serà única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. Només es podrà presentar 
una sol·licitud per entitat sol·licitant. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2016  
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. El jurat determinarà en funció del 
nombre de participants i de les propostes presentades, la puntuació mínima per atorgar les 
esmentades subvencions. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà 
un màxim de 100 punts): 

 
1) Grau d’adequació de l’actuació sol·licitada a les necessitats comercials del territori 

amb justificació del seu plantejament i complementarietat i afinitat amb els plans i 

http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2016
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actuacions de l’Ajuntament o Consell Comarcal si s’escau (fins a un màxim de 30 
punts). 

 
2) Actuacions que milloren l’atractivitat de l’eix comercial (serveis a la clientela, serveis 

als operadors) (fins a 10 punts). 
 
3) Grau d’innovació de l’actuació (fins a 10 punts). 
 
4) Grau de participació econòmica de l’associació amb recursos propis en el 

finançament del programa d’actuacions de l’any anterior (fins a un màxim de 20 
punts): 
- Si % < 35%     5 punts 
- Entre 36% i 50%  10 punts 
- Entre 51% i 65%  15 punts 
- Mes de 65%     20 punts 

 
5) Representativitat de l’entitat sol·licitant respecte als establiments existents en el seu 

àmbit territorial (fins a 20 punts): 
 

- Si % < 35%     5 punts 
- Entre 36% i 50%  10 punts 
- Entre 51% i 65%  15 punts 
- Mes de 65%     20 punts 

 
6) Existència d’un sistema d’indicadors de seguiment en relació a l’actuació sol·licitada 

(fins a 10 punts). 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent-cinquanta mil (150.000,00) 
EUR i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48900 del pressupost 
vigent de la Corporació. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció 
dels punts atorgats, la quantitat sol·licitada i la despesa elegible presentada. 
 
L’import màxim de cadascuna de les subvencions atorgades, així com el percentatge de 
cofinançament de les mateixes per part de l’associació, s’estableix en funció de tres trams 
que presenta com a base el pressupost anual de l’entitat sol·licitant tancat a 31 de 
desembre de 2015: 
 

 Associacions amb un pressupost de fins a 30.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 3.000€ 
- Cofinançament: 10% del cost total de l’actuació subvencionada 

 

 Associacions amb un pressupost de 30.001 € fins a 100.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 6.000€   
- Cofinançament: 25% del cost total de l’actuació subvencionada 
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 Associacions amb un pressupost de més de 100.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 12.000€ 
- Cofinançament: 50% del cost total de l’actuació subvencionada 

 
El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses 
no elegibles de forma que per a la determinació de l’import de la subvenció només es 
tindran en compte les despeses elegibles. 
 
El percentatge de la subvenció a concedir respecte d’aquest pressupost minorat serà 
proporcional a la puntuació obtinguda. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà el Servei de Comerç Urbà de la Gerència de 
Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Barcelona. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 El Diputat delegat de Comerç que presidirà la Comissió. 

 Un representant de la Presidència de la Corporació. 

 La cap del Servei de Comerç Urbà o persona en qui delegui. 

 La cap de la Secció tècnica de Comerç Urbà. 

 Un/a tècnic/ca superior de Comerç. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, i a efectes de notificació, les subvencions 
atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat, amb indicació de la 
convocatòria, l’aplicació pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la 
finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb allò previst a 
l’article 59.6.b) de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
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. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de 
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, 
en particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa 
o indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 
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- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. Despeses subvencionables 
 
Es consideraran despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta convocatòria, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les 
realitzades per a: 
 

 La captació i fidelització de clientela. 

 La captació i fidelització d’operadors comercials. 

 L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer 
d’espais publicitaris a mitjans de comunicació. 

 L’assessorament extern per a la implementació de tecnologies que millorin la 
comunicació i la prestació de serveis a la clientela i als associats/des, i/o la 
presència a les xarxes telemàtiques dels establiments associats. 

 L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels 
establiments associats. 

 La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels 
associats/des. 

 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 

 Sous i salaris, dietes i manutenció. 

 Despeses de restauració i productes d’alimentació utilitzats en les actuacions.  

 Adquisició, lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments a no 
ser que es justifiquin adequadament i corresponguin a l’actuació sol·licitada. 

 Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc. 

 Els patrocinis, premis, obsequis i tiquets d’aparcament. 

 Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats 
romanguin tancats. 

 
17. Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit del 50% del cost total de l’activitat. 
 
18. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19. Termini i forma de justificació 
 

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el 31 de març de 
2017. 
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Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2016 i 
revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en 

la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts 
i les desviacions respecte el pressupost previst. 

2) Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 RLGS. 

 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 

aspectes: 
 

1) S’haurà de justificar, com a mínim, una despesa per un import igual al de la 
subvenció concedida 

 
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 

 
3) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una 

activitat realitzada durant el període d’execució i hagi estat efectivament pagada 
amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 

 
20. Deficiències en la justificació 
 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta 

no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la 
presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 

 
21. Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 

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

http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2016
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b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

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

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

a les presents bases. 
 

23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats, a excepció que el contingut de l’actuació sol·licitada 
hagi estat objecte d’ajut econòmic en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics 
i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva Web: 
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa 
 
26. Causes de reintegrament 
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés. 
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
27. Obligats al reintegrament 
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 

 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
  

Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva per la Gerència de Serveis de Comerç, amb l’objecte de finançar activitats 
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que 
tinguin com a objectiu la millora del teixit comercial urbà i el foment del teixit 
associatiu dels operadors comercials i de serveis, per a l’exercici 2016 

 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de les 
quals es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2016 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents 
condicions: 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2012
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 Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions, 
confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que representin els 
operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent. 

 Quedaran excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels 
mercats de venda no sedentària , els Gremis i qualsevol altra associació sectorial. 

 Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona. 

 Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona. 

 Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d’actuació no 
superi aquest nombre de població. 

 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de 
Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a finançar activitats 
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com 
a objectiu: 
 

 La millora del teixit comercial urbà. 

 El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis 
 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent-cinquanta mil (150.000,00) 
EUR. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció 
dels punts atorgats, la quantitat sol·licitada i la despesa elegible presentada. 
 
L’import màxim de cadascuna de les subvencions atorgades, així com el percentatge de 
cofinançament de les mateixes per part de l’associació, s’estableix en funció de tres trams 
que presenta com a base el pressupost anual de l’entitat sol·licitant tancat a 31 de 
desembre de 2015: 
 

 Associacions amb un pressupost de fins a 30.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 3.000€ 
- Cofinançament: 10% del cost total de l’actuació subvencionada 

 Associacions amb un pressupost de 30.001 € fins a 100.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 6.000€   
- Cofinançament: 25% del cost total de l’actuació subvencionada 

 Associacions amb un pressupost de més de 100.000 €: 
- Import màxim de la subvenció: 12.000€ 
- Cofinançament: 50% del cost total de l’actuació subvencionada 

 
El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses 
no elegibles de forma que per a la determinació de l’import de la subvenció només es 
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tindran en compte les despeses elegibles. El percentatge de la subvenció a concedir 
respecte d’aquest pressupost minorat serà proporcional a la puntuació obtinguda. 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. El jurat determinarà en funció del 
nombre de participants i de les propostes presentades, la puntuació mínima per atorgar les 
esmentades subvencions. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà 
un màxim de 100 punts): 
 

1) Grau d’adequació de l’actuació sol·licitada a les necessitats comercials del territori 
amb justificació del seu plantejament i complementarietat i afinitat amb els plans i 
actuacions de l’Ajuntament o Consell Comarcal si s’escau (fins a un màxim de 30 
punts). 

 
2) Actuacions que milloren l’atractivitat de l’eix comercial (serveis a la clientela, serveis 

als operadors) (fins a 10 punts). 
 
3) Grau d’innovació de l’actuació (fins a 10 punts). 
 
4) Grau de participació econòmica de l’associació amb recursos propis en el 

finançament del programa d’actuacions de l’any anterior (fins a un màxim de 20 
punts): 

 
- Si % < 35%      5 punts 
- Entre 36% i 50%    10 punts 
- Entre 51% i 65%   15 punts 
- Mes de 65%    20 punts 

 
5) Representativitat de l’entitat sol·licitant respecte als establiments existents en el seu 

àmbit territorial (fins a 20 punts): 
 

- Si % < 35%       5 punts 
- Entre 36% i 50%    10 punts 
- Entre 51% i 65%    15 punts 
- Mes de 65%     20 punts 

 
6) Existència d’un sistema d’indicadors de seguiment en relació a l’actuació sol·licitada 

(fins a 10 punts). 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període d’1 de gener de 2016 a 31 de 
desembre de 2016. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
naturals. 
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Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. Només es podrà presentar 
una sol·licitud per entitat sol·licitant. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. Altres dades. 
 
Es consideraran despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta convocatòria, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i 
s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes bases, com ara, les 
realitzades per a: 
 

 La captació i fidelització de clientela. 

 La captació i fidelització d’operadors comercials. 

 L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer 
d’espais publicitaris a mitjans de comunicació. 

 L’assessorament extern per a la implementació de tecnologies que millorin la 
comunicació i la prestació de serveis a la clientela i als associats/des, i/o la presència 
a les xarxes telemàtiques dels establiments associats. 

 L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels 
establiments associats. 

 La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels 
associats/des. 

 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo. 

 Sous i salaris, dietes i manutenció. 

 Despeses de restauració i productes d’alimentació utilitzats en les actuacions.  

 Adquisició, lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments a no ser 
que es justifiquin adequadament i corresponguin a l’actuació sol·licitada. 

 Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc. 

 Els patrocinis, premis, obsequis i tiquets d’aparcament. 

 Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats 
romanguin tancats. 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
del seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cent-cinquanta mil (150.000,00) EUR amb càrrec a l’aplicació 
G/30301/43100/48900 del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de 
Barcelona. 
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Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Dues preguntes: La primera és si aquestes bases de 
subvencions pel comerç són noves o no? I, en tot cas, la segona, quin import hi ha 
hagut altres anys?. 
 
La senyora presidenta (CiU), dóna la paraula al diputat delegat de Comerç, senyor 
Albert (CiU), qui diu: Sí, diputat, li diré exactament. S’ha reduït l’import de 
subvencions, si no recordo malament hem passat de dos-cents mil euros a cent 
cinquanta-mil euros. I les bases, en aquest moment, són les mateixes. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Fogars de la Selva, en resolució de l’expedient núm. 2015/9832.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 18/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Fogars de la Selva de data 11 de desembre de 
2015 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de 
rètol indicatiu S-320 en panell existent, a la carretera BV-5122 al PK 8+512, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de la Selva (expedient núm. 
2015/9832). 
 
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 
26/02/2016, notificat en forma en data 04/03/2016, es va requerir l'interessat a fi que 
esmenés la sol·licitud. 
 
En data 11/04/2016 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
 
En data 03/05/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista la nova documentació presentada referent a la sol·licitud formulada per 
l’Ajuntament de Fogars de la Selva en data 11 de desembre 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 
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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 seva instal·lació conjuntament amb l’oficial especial de permisos de 
la zona. 

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir els rètols autoritzats en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-los 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 
 
- 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.” 

 
- 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. 

 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

127 
 

- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de la 
carretera. 

 
- 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 a 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 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. 

 
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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Fogars de la Selva, autorització 
d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu S-320 en panell existent, a la carretera BV-5122 
al PK 8+512, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de la Selva 
(expedient núm. 2015/9832), 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 Fogars de la Selva, amb 
domicili a efectes de notificacions a Fogars de la Selva (08495), Plaça de la Vila, s/n, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Calldetenes, en resolució de l’expedient núm. 2016/79.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“En data 18/12/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Calldetenes de data 1 de desembre de 2015 
en el qual es sol·licita autorització per a la instal·lació de rètols informatius, a les 
carreteres N-141d al PK 2+980 i al PK 3+570, ambdós marges, tram no urbà i BV-
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5201 al PK 0+300 al PK 0+630, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Calldetenes (expedient núm. 2016/79). 
 
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 28 de 
gener de 2016, notificat en forma en data 5 de febrer de 2016, es va requerir 
l'interessat a fi que esmenés la sol·licitud. 
 
En data 14/03/2016 va tenir entrada al Registre general de la Diputació de Barcelona 
la documentació requerida. 
 
En data 21/04/2016 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 Calldetenes en data 1 de desembre 
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:  
 

- Si es tracta d’un camí públic, a l’embocadura del camí es col·locarà un únic 
senyal amb la menció que serà la del camí segons la toponímia local. El model 
d’aquest rètol serà normalitzat tal i com s’indica al document “Condicions 
tècniques i criteris d’implantació de la senyalització d’accessos i activitats a la 
carretera” de març de 2013, aprovat per la Generalitat de Catalunya, Circular 
1/2013. 

 
- Si l’accés és exclusiu i sense toponímia local es podrà posar directament el nom 

de la finca a la que condueix. El rètol serà normalitzat. 
 

- Els rètols que es demanen a la sol·licitud, s’instal·laran a una distància mínima 
de 15m des de la línia de voral de la carretera, tal i com s’indica al document 
“Condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització d’accessos i 
activitats a la carretera”, OC 1/2013. 
 

- 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. 
 

- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat de 
conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització pot 
ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, finalització de 
l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per perjudicar el 
servei que presta la carretera. 
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- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret a 
modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques de 
la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra causa.  
 

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 a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars de 
l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així mateix, 
pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres autoritzades 
es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència de 

la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres requisits 
legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella es 

detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, encara 
que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es citin o es 
trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres, l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra operació 
que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es dipositaran en el 
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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. 
 
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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Calldetenes, autorització per a la 
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instal·lació de rètols informatius, a les carreteres N-141d al PK 2+980 i al PK 3+570, 
ambdós marges, tram no urbà i BV-5201 al PK 0+300 al PK 0+630, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (expedient núm. 2016/79), 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 Calldetenes, amb domicili 
a efectes de notificacions a Calldetenes (08506), Plaça Onze de setembre, s/n, amb 
indicació dels recursos procedents”. 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 
2016/1477.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 09/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de data 5 de febrer 
de 2016 en el qual es sol·licita autorització per a realitzar, a la carretera BP-5107, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor 
(expedient núm. 2016/1477), les obres següents: 
 

 Condicionament d'accés existent, del PK 48+330 al PK 48+349. 

 Instal·lació de dos rètols orientatius S-320 amb un rètol addicional S-320 amb 
els pictogrames, del PK 48+330 al PK 48+349. 

 Instal·lació de panell informatiu, al PK 48+349. 
 
En data 14/04/2016 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 Antoni de Vilamajor en data 5 
de febrer de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents i 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 d'accés existent 

- 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. 
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- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús s’haurà 
de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona. 

 
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la 

senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de la 
mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un 
vehicle de la via. 

 
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que 

provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels 
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap 
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes 
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat. 

 
- L’incompliment de qualsevol de les condicions de l’autorització pot donar lloc a la 

supressió de l’ús de l’accés, així com al seu tancament definitiu, per tal de garantir la 
seguretat viària. 

 
- 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). 
 
- En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés mitjançant gual adaptat que permeti el desguàs de la 
cuneta. El peticionari haurà de 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. 

 
La instal·lació dels rètols S-320 

 
- Es substituirà tota la senyalització existent a en l’actualitat a l’accés per l’autoritzada 

en aquest expedient. 
 
- 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 
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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.  

 
Panell Informatiu  
 
- El panell informatiu es situarà fora de les zones de domini públic i servitud de la 

carretera i a una distancia no inferior respecte de l’aresta exterior de la calçada de la 
carretera de 15 metres. 

 
- 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 a 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. 

 
- 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 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

136 
 

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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Antoni de Vilamajor, 
autorització per a realitzar, a la carretera BP-5107, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (expedient núm. 2016/1477), les obres 
següents: 
 

 Condicionament d'accés existent, del PK 48+330 al PK 48+349. 

 Instal·lació de dos rètols orientatius S-320 amb un rètol addicional S-320 amb 
els pictogrames, del PK 48+330 al PK 48+349. 

 Instal·lació de panell informatiu, al PK 48+349. 
 

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. 
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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 Antoni de Vilamajor, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Antoni de Vilamajor (08459), Plaça 
Montseny, 5, amb indicació dels recursos procedents. 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 
2016/2120.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 29/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 

Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de data 22 de febrer de 
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de 
senyalització provisional d'obres (4 rètols), a la carretera BV-1462 del PK 10+160 al 
PK 10+800, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Cugat del 
Vallès (expedient núm. 2016/2120). 
 
En data 22/04/2016 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 Cugat del Vallès en data 22 de 
febrer de 2016 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents del Reglament 
general de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 
18 de novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a 
continuació:  
 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 

 
- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 

a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa.  

 
- La senyalització provisional instal·lada seguirà les prescripcions establertes a la 

norma 8.3-IC sobre senyalització d’obres. 
 
- La senyalització provisional autoritzada i tots els seus elements de suport seran 

retirats una vegada finalitzades les obres que la justifiquen. 
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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 a 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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Cugat del Vallès, 
autorització d’obres d’instal·lació de senyalització provisional d'obres (4 rètols), a la 
carretera BV-1462 del PK 10+160 al PK 10+800, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Cugat del Vallès (expedient núm. 2016/2120), 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 Cugat del Vallès, 
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Cugat del Vallès (08172), Plaça de la 
Vila, 1, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Gallifa, en resolució de l’expedient núm. 2016/2491.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“En data 11/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Gallifa de la mateixa data, en el qual es 
sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de fanals, a la carretera 
BP-1241 del PK 5+655 al PK 5+680, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
de Gallifa (expedient núm. 2016/2491). 
 
En data 22/04/2016 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 Gallifa en data 11 de març de 2016 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:  
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- 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 a 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 
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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 
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

143 
 

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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Gallifa, autorització d’obres 
d’instal·lació de fanals, a la carretera BP-1241 del PK 5+655 al PK 5+680, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Gallifa (expedient núm. 2016/2491), 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 Gallifa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Gallifa (08146), Plaça de l'Ajuntament, 1, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament del Papiol, en resolució de l’expedient núm. 2016/2495.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“En data 08/03/2016 i 09/03/2016 han tingut entrada, al Registre General de la 

Diputació de Barcelona, uns escrits de l’Ajuntament del Papiol de data 23 i 26 de 
febrer de 2016, en els quals es sol·licita autorització per a la realització d’obres de 
pavimentació en zona de protecció, a la carretera BV-1466 del PK 0+770 al PK 0+800, 
marge dret, tram urbà, al terme municipal del Papiol (expedient núm. 2016/2495). 
 
En data 22/04/2016 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:  
 
“Vista les sol·licituds formulades per l’Ajuntament del Papiol en data 23 i 26 de febrer 
de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres 
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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. 

 
- Es tallarà amb disc el paviment o el tram de cuneta afectada. 

 
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 a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres  
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 
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L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 del Papiol, autorització d’obres de 
pavimentació en zona de protecció, a la carretera BV-1466 del PK 0+770 al PK 0+800, 
marge dret, tram urbà, al terme municipal del Papiol (expedient núm. 2016/2495), 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 del Papiol, amb domicili a 
efectes de notificacions al Papiol (08754), avinguda de la Generalitat, 7-9, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’instal·lació de 
rètols informatius a favor del senyor AME, en resolució de l’expedient núm. 
2016/2553.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 14/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 

Barcelona, un escrit del Sr. AME en el qual es sol·licita autorització per a la realització 
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d’instal·lació de rètols informatius (col·locació de nou i retirada del que es troba en 
domini públic), a la carretera BV-4608 al PK 13+200 i al PK 13+210, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Les Masies de Voltregà (expedient núm. 
2016/2553). 
 
En data 21/04/2016 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. AME en data 14 de març de 2016 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:  
 

- Segons el document “Condicions tècniques i criteris d’implantació de la 
senyalització d’accessos i d’activitats amb accés a la carretera “ aprovat a la 
Circular 1/2013: S’instal·larà un sol rètol normalitzat a l’embocadura de l’accés 
amb la menció “Quintanes”. Es podran adjuntar les icones corresponents a les 
activitats a les que dona servei el camí: centre eqüestre i escola. 

 
- El rètol existent es retirarà a més de 20m de la carretera. 
 
- 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 a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 
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- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 

- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 
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- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
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 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 94,92 euros, 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 
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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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. AME, autorització d’instal·lació de rètols 
informatius (col·locació de nou i retirada del que es troba en domini públic), a la 
carretera BV-4608 al PK 13+200 i al PK 13+210, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Les Masies de Voltregà (expedient núm. 2016/2553), 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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 94,92 
euros, 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 al Sr. AME, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de plantació d’arbres 
a favor del senyor IBB, en resolució de l’expedient núm. 2016/2743.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
“En data 15/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 

Barcelona, un escrit de Sr. IBB de data 11 de març de 2016 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització de plantació d'arbres i retirada dels plantats en domini 
públic, a la carretera N-141d del PK 15+000 al PK 15+060, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal de Vilanova de Sau (expedient núm. 2016/2743). 
 
En data 11/04/2016 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. IBB en data 11 de març de 2016 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. 

 
- No es podrà efectuar cap plantació dins de la zona de domini públic. 
 

- La plantació d’arbres no perjudicarà l’estabilitat de la carretera ni la dels seus 
elements funcionals i no afectarà, la seva visibilitat ni la seguretat viària. 

 
 Condicions generals 

 

- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
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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. 

 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
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- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 

- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 

- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les 
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta 
autorització. 

 

- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 
amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 

L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, l’atorgament de la 
present autorització comporta una liquidació de taxes per un import de 50,63 euros, 
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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de.2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Sr. IBB, autorització de plantació d'arbres i 
retirada dels plantats en domini públic, a la carretera N-141d del PK 15+000 al PK 
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15+060, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova de Sau (expedient 
núm. 2016/2743), 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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Sr. IBB, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents”. 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de pintat de pas de 
vianants a la carretera BV-1602, a favor de l’Ajuntament de Lliça de Vall, en 
resolució de l’expedient núm. 2016/2758.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 16/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lliçà de Vall de data 10 de març de 2016 en el 
qual es sol·licita autorització per a pintat de pas de vianants, a la carretera BV-1602 al 
PK 4+166, ambdós marges, tram urbà i urbà (travessera), al terme municipal de Lliçà 
de Vall (expedient núm. 2016/2758). 
 
En data 26/04/2016 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 de Vall en data 10 de març de 
2016 i d’acord amb el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- Es disposarà d’una franja de 10 metres sense aparcar i lliure d’obstacles a ambdós 

costats del pas a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants, llevat que es 
justifiqui tècnicament la possibilitat de disposar una franja inferior. 

 
- El pas tindrà una continuïtat peatonal protegida. 
 
- 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. 
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- Els senyals de trànsit a col·locar compliran amb la norma 8.1-IC i seran d’alta 

intensitat, nivell II. 
 
- Per cada pas de vianants i per cadascun dels sentits, es col·locarà un senyal S-13 i 

un senyal tipus R-308. Els senyals de perill es col·locaran abans del pas de vianants 
amb una antelació suficient. 

 
- Es complirà amb la normativa municipal vigent, així com amb la Llei 20/1991, de 25 

de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat 

 
Condicions generals 

 
- Les actuacions que es realitzin en zona de protecció de les carreteres de titularitat de 

la Diputació de Barcelona són regulades per la Llei de carreteres, el Reglament 
general de carreteres i l'Ordenança d'Ús i Defensa de les Carreteres de titularitat de 
la Diputació de Barcelona. 

 
- Les actuacions es realitzaran complint amb el que disposa la normativa sectorial de 

carreteres, de conformitat amb la documentació presentada arxivada a la matriu del 
permís i, en tot cas, d’acord amb aquestes condicions generals i amb les particulars 
de l’autorització, les quals prevaldran sobre les altres. 

 
- La Diputació de Barcelona pot, en qualsevol moment, modificar o suspendre 

l’autorització quan les necessitats del servei de la carretera ho requereixin. Així 
mateix, pot declarar la seva resolució, previ advertiment, si l’execució de les obres 
autoritzades es paralitzen per causes imputables a la persona autoritzada. 

 
- L'autorització únicament té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona d'influència 

de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots els altres 
requisits legalment establerts per altres organismes de l'Administració. 

 
- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella 

es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats, 
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es 
citin o es trobin implícites. 

 
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la 

carretera ho són a títol de precari. 
 
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels treballs 

per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de Barcelona 
que realitzi funcions d'inspecció. 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
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- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 
necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
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D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès 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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 de Vall, autorització de 
pintat de pas de vianants, a la carretera BV-1602 al PK 4+166, ambdós marges, tram 
urbà i urbà (travessera), al terme municipal de Lliçà de Vall (expedient núm. 
2016/2758), 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 de Vall, amb domicili 
a efectes de notificacions a Lliçà de Vall (08185), Plaça de la Vila, s/n, amb indicació 
dels recursos procedents.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
empresa Celler Josep Piñol, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2016/3024.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 22/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Celler Josep Piñol, SA de data 9 de març de 2016 en el qual 
es sol·licita autorització per a la realització d’obres de condicionament d'accés existent 
i de construcció de tancaments no diàfans, a la carretera BP-2126 del PK 10+160 al 
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PK 10+170, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Font-rubí (expedient núm. 
2016/3024). 
 
En data 26/04/2016 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 Celler Josep Piñol, SA en data 9 de març de 2016 i 
d’acord amb el que disposen els articles 104.e i 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:  
 
Construcció de tancaments no diàfans 

- La tanca es situarà íntegrament fora de la zona de servitud, és a dir, a més de 8 m de 
l’aresta exterior de l’esplanació. 

 
Condicionament 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). 
 

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 a 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. 

 
- 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 
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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 euros, 
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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Celler Josep Piñol, SA, autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent i de construcció de tancaments no diàfans, a la 
carretera BP-2126 del PK 10+160 al PK 10+170, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Font-rubí (expedient núm. 2016/3024), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb les condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present acord. 
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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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al Celler Josep Piñol, SA, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 
2016/3318.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 23/03/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de data març de 
2016 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’establiment de 
carril bus i taxis, a la carretera BV-5005 del PK 0+000 al PK 0+800, marge esquerre, 
tram urbà i urbà (travessera), al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet 
(expedient núm. 2016/3318). 
 
En data 26/04/2016 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 Santa Coloma de Gramenet en data 
març de 2016 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. 

 
- 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. 
 
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 
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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 a 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, 
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bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
L’article 105.2 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de carreteres, disposa que les obres o instal·lacions autoritzades 
s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels termini que determini la pròpia autorització. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent, el peticionari està 
exempt del pagament de taxes. 
 
Atès 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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

163 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Santa Coloma de Gramenet, 
autorització d’obres d’establiment de carril bus i taxis, a la carretera BV-5005 del PK 
0+000 al PK 0+800, marge esquerre, tram urbà i urbà (travessera), al terme municipal 
de Santa Coloma de Gramenet (expedient núm. 2016/3318), 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 Santa Coloma de 
Gramenet, amb domicili a efectes de notificacions a Santa Coloma de Gramenet 
(08921), Plaça Olimpo, 3, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
empresa Comercial de festes i revetlles, S.L., en resolució de l’expedient núm. 
2016/3390.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 07/04/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de Comercial de festes i revetlles, SL de data 07 d'abril de 2016 
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació provisional 
de caseta pirotècnica la segona quinzena del mes de juny de 2016, a la carretera B-
510 al PK 3+536, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Dosrius 
(expedient núm. 2016/3390). 
 
En data 03/05/2016 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 Comercial de festes i revetlles, SL en data 07 d'abril 
de 2016 i d’acord amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, 
s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que 
s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 
- El permís tindrà una duració de 3 mesos. A la finalització dels mateixos, el peticionari 

estarà obligat a desmuntar la caseta i a endur-se la. 
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- Es col·locarà en un punt, que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada. 
S’habilitarà una zona en que pugui aparcar els vehicles que vulguin comprar, sense 
perillositat pel trànsit. 

 
- La caseta serà una instal·lació fàcilment desmuntable. 
 
- La zona de la caseta i els voltants, quedaran totalment nets una vegada es desmunti. 

Igualment el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la caseta en un bon 
estat de neteja, mentre duri la estada de la mateixa en el emplaçament. 

 
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent 

llicència municipal d’obres i la referent als productes pirotècnics que es venen. 
 
Condicions generals 
 
- 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.” 

 
- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via. 
 
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres 

necessària de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del Ministeri 
de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre, classe i 
situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada senyalització 
haurà de ser immediatament retirada. 

 
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es 

col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que 
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar 
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de 
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del 
final de les actuacions. 

 
- L’entrada i sortida de vehicles a la carretera es farà exclusivament pels passos 

degudament autoritzats. 
 
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada. Es 

prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials, 
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
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- 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 a 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 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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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 euros, 
per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 euros, per concessió 
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de reforma i reparació 
d'edificis i construccions provisionals. 
 
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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Comercial de festes i revetlles, SL, autorització 
d’obres d’instal·lació provisional de caseta pirotècnica la segona quinzena del mes de 
juny de 2016, a la carretera B-510 al PK 3+536, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Dosrius (expedient núm. 2016/3390), 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.- FIXAR l’import de les taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent, per un 
import de 50,63 euros, per emissió d'informes i tramitació d'expedients i de 50,63 
euros, per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de 
reforma i reparació d'edificis i construccions provisionals.  
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a Comercial de festes i revetlles, SL, amb 
domicili a efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
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25.- Dictamen pel qual es proposa, d’una banda, aprovar l’autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol informatiu  de 900 x 1400mm amb el text “Diumenges 
Mercat Setmanal” a la carretera BV-1602 i, d’altra, denegar l’autorització 
d’instal·lació de rètol informatiu de 900 x 1400 mm amb el text “Diumenges  
Mercat Setmanal a la carretera BV-1432, en resolució de l’expedient  2016/1957, 
sol·licitat per l’Ajuntament de Lliça d’Amunt.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 25/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt de data 11 de febrer de 2016 en 
el qual es sol·licita autorització per a realització d’obres d’instal·lació de rètols 
informatius de 900 x 1400 mm amb el text " Diumenges Mercat Setmanal " al terme 
municipal de Lliçà d'Amunt (expedient núm. 2016/1957), a les següents carreteres: 
 
 a la carretera BV-1602 al PK 5+416, marge dret, tram urbà i al PK 8+160, marge 

esquerre, tram urbà i no urbà. 
 a la carretera BV-1432, al PK 2+088, marge dret, tram no urbà. 
 
En data 29/03/2016 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 11 de febrer de 
2016 i d’acord amb el que disposen els articles 91 i següents i 168 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 rètols s’instal·laran en sòl classificat de urbà independentment de la senyalització 

de codi i d’ orientació de la carretera i sense interferir en la percepció de la mateixa. 
 
- 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 
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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 a 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, 
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bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra 
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es 
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de 
manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes 
condicions una vegada finalitzats els mateixos. 

 
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual de 

la carretera. 
 
- El titular de l'autorització és responsable directe dels accidents i perjudicis que es 

puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercers, 
derivats directament o indirecta de les actuacions, essent al seu càrrec les 
indemnitzacions que en el seu cas procedeixin. Serà responsabilitat del peticionari i 
aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la 
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades. 

 
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a 

l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata 
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb el 
que estableix el Títol V de la Llei de carreteres. 

 
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte 

amb l’oficial especial de permisos de la zona per tal de fixar la data en la qual es 
procedirà a la comprovació del replanteig de les actuacions que es pretenen portar a 
terme, condició indispensable per a l'inici de les actuacions.” 

 
Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt en data 11 de febrer de 
2016 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 DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada pels motius que s'expressen a continuació: 
 

 Aquests tipus de rètols només es poden instal·lar en sòl classificat 
d’urbà.” 

 
Atès el que disposen els articles 42.1, 42.2 i 42.3 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de carreteres, s’informa 
DESFAVORABLEMENT a aquesta sol·licitud donat que: 
 
“42.1 Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de cent 
metres mesurada des de l'aresta exterior de la calçada i es prohibeix, en qualsevol 
cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic de la carretera. Aquesta 
prohibició no dóna dret a indemnització.” 
 
42.2 Les prohibicions que estableix l'apartat 1 no són aplicables en els casos 
següents: 
 

a) Als trams urbans de carreteres amb una calçada única per a ambdós sentits de 
circulació. 
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b) Als trams urbans de carreteres amb calçades separades en què la velocitat 
màxima permesa sigui inferior a vuitanta quilòmetres per hora. 

d) Als trams urbans de carreteres amb calçades separades en què la velocitat 
màxima permesa sigui inferior a noranta quilòmetres per hora dels municipis de 
Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, el Prat de 
Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. 

 
42.3 Als efectes del que estableix l'apartat 1, no es consideren publicitat els rètols 
informatius, ni els rètols o les instal·lacions similars indicatius d'establiments mercantils 
o industrials, sempre que se situïn en el mateix edifici o en la seva immediata 
proximitat i no incloguin cap tipus d'informació addicional.” 
 
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 l’apartat primer I de l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 129/15, 
adoptat en sessió plenària extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació 
de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al 
BOPB de 3 d’agost de 2015). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 per a 
realització d’obres d’instal·lació de rètols informatius de 900 x 1400 mm amb el text " 
Diumenges Mercat Setmanal ", a la carretera BV-1602 al PK 5+416, marge dret, tram 
urbà i al PK 8+160, marge esquerre, tram urbà i no urbà al terme municipal de Lliçà 
d'Amunt (expedient núm. 2016/1957), que s’hauran de dur a terme d’acord amb les 
condicions tècniques generals i segons les condicions específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present acord. 
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Segon.- DENEGAR, en consequència, l’autorització per a realització d’obres 
d’instal·lació de rètol informatiu de 900 x 1400 mm amb el text " Diumenges Mercat 
Setmanal ", a la carretera BV-1432, al PK 2+088, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Lliçà d'Amunt sol·licitada per l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt (expedient 
núm. 2016/1957). 
 
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quartr.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, amb domicili 
a efectes de notificacions a Lliçà d'Amunt (08186), carrer Anselm Clavé, 73, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, d’una banda, aprovar l’autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol informatiu a la carretera BV-4235 i, d’altra, denegar 
l’autorització d’instal·lació de rètol informatiu al pk. 0,885 al terme municipal de 
Navàs, en resolució de l’expedient 2015/8692, sol·licitat per l’Ajuntament de 
Navàs.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i 
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 10/11/2015 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 

Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Navàs de data 09 de novembre de 2015 en el 
qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de dos rètols 
informatius, a la carretera BV-4235 al PK 3+320 i al PK 0+885, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Navàs (expedient núm. 2015/8692). 
 
En relació amb el rètol que es vol instal·lar al PK 3+320, en data 08/03/2016 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 Navàs en data 09 de novembre 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 l'atorgament de l'autorització sol·licitada 
que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:  
 

- El rètol s’instal·larà dins de l’accés existent a una distància mínima de separació 
de la calçada de la carretera de 15 metres. 

 
- El titular de l’autorització està obligat a mantenir el rètol autoritzat en perfecte estat 

de conservació, així com a retirar-lo si cessés l’activitat que s’hi indica. L’autorització 
pot ser resolta, sense dret a indemnització, en cas de conservació deficient, 
finalització de l’activitat objecte de la informació, per raons de seguretat viària o per 
perjudicar el servei que presta la carretera. 
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- L’autorització s’entén a títol de precari, reservant-se la Diputació de Barcelona el dret 
a modificar o suprimir la senyalització autoritzada per variació de les característiques 
de la carretera, per reordenació de la senyalització general o per qualsevol altra 
causa. 

 
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 a 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. 

 
- 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.” 

 
Pel que fa al rètol que es vol instal·lar en el PK 0+885, en la mateixa data 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 Navàs en data 09 de novembre 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 DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització 
sol·licitada pels motius que s'expressen a continuació: 
 

 Aquest rètol no es cap senyal d’orientació homologada. Així mateix, com 
a senyalització orientativa només es poden senyalitzar les principals 
poblacions de destí de la carretera.” 
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Atès el que preveu l’article 96.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya:  
 
“Article 96 
 
96.1 La forma, els colors, les dimensions i les determinacions lingüístiques dels rètols 
informatius s'han d'ajustar als criteris establerts per la Generalitat de Catalunya, 
d'acord amb el que estableix la normativa general aplicable en la matèria.” 

 
Atès que les destinacions que es sol·liciten senyalitzar no estan incloses en les 
destinacions que preveu l’apartat 4.2.2.4 de la Instrucció de carreteres 8.1-IC sobre 
senyalització vertical. 
 
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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera 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 Navàs, autorització d’obres 
d’instal·lació d’un rètol informatiu, a la carretera BV-4235 al PK 3+320, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Navàs (expedient núm. 2015/8692), 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.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres d’instal·lació d’un rètol 
informatiu, a la carretera BV-4235 al PK 0+885, marge esquerre, tram no urbà, al 
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terme municipal de Navàs, sol·licitada per l’Ajuntament de Navàs (expedient número 
2015/8692). 
 
Tercer.- ATORGAR a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de 
la seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme, 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Navàs, amb domicili a 
efectes de notificacions a Navàs (08670), Pl. Ajuntament, 8, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa rectificar l’errada material de l’acord adoptat 
per la Junta de Govern, de data 14 d’abril de 2016, pel qual es va aprovar una 
autorització d’obres a favor de l’empresa Finca Mas Bracons, en resolució de 
l’expedient núm. 2015/6402.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 14 d’abril de 2016, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, es va atorgar a Finca Mas Bracons, autorització per a realitzar, a la 
carretera BV-5224, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Torelló les obres 
següents: 
 

 Rehabilitació del Molí de Mas Bracons per ús de turisme rural al PK 23+900, 
marge dret. 

 Rehabilitació del Mas Bracons al PK 23+950, marge dret. 

 Instal·lació de conducció amb encreuament al PK 24+140, ambdós marges. 

 Manteniment d'accés existent del PK 24+300 al PK 24+301, marge dret. 
 

Publicat l’acord en data 14 d’abril de 2016, s’ha detectat una errada material en la data 
de notificació del requeriment d’esmena de la sol·licitud així com en l’adreça a efectes 
de notificacions. 

 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  
 
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries 
correspon a l’òrgan que els ha dictat”. 
 
Atès 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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- RECTIFICAR l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona de data 14 d’abril de 2016 en que es va atorgar a Finca Mas 
Bracons autorització d’obres, a la carretera BV-5224 (expedient núm. 2015/6402), en 
el següent sentit: 
 
On diu:   2010 
Ha de dir:  2015 
 
On diu :   carrer Bon Preu SAU, Ctra C-17 Km 73 08509 Masies de Voltregà 
Ha de dir:  Bon Preu SAU, Ctra C-17 Km 73 08509 Masies de Voltregà 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a Finca Mas Bracons SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXX (XXX), XXX, Ctra C-17, Km 73, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa la denegació d’una autorització d’obres de 
construcció d’edificació, a la carretera BV-2304, PK 2+900, al terme municipal de 
Mediona, sol·licitada pel senyor PCN, en resolució de l’expedient 2016/1609.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 08/02/2016 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de 
Barcelona, un escrit del Sr. PCN de data 27 de gener de 2016 en el qual es sol·licita 
autorització per a la realització d’obres de construcció d'edificació, a la carretera BV-
2304 al PK 2+900, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Mediona 
(expedient núm. 2016/1609). 
 
En data 22/04/2016 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. PCN en data 27 de gener de 2016 i d’acord amb 
el que disposen els articles 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa 
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DESFAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada pels 
motius que s'expressen a continuació: 
 

- Atès l’article 84 del referit Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, en sòl amb classificació de no urbà, entre el límit de la zona de 
domini públic i la línia d’edificació no es poden autoritzar obres de consolidació 
d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de volum de 
l’edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i 
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora. 

 
- Aquesta actuació podria ser susceptible de ser autoritzada prèvia tramitació i 

aprovació dels corresponent expedient de reducció de línia d’edificació, el 
procediment del qual es detalla a l’article 89 del Reglament General de 
Carreteres, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre.” 

Atès el que disposa l’article 84 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de carreteres: 
 
“Article 84 

Obres de consolidació 

Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar 
obres de consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de 
volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i 
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin 
compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes 
obres comportin no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris.” 
 
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 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència Primera i Presidència Delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- DENEGAR, en conseqüència, l’autorització d’obres de construcció 
d'edificació, a la carretera BV-2304 al PK 2+900, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Mediona, sol·licitada pel Sr. PCN (expedient número 2016/1609). 
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Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. PCN, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
modificació del conveni marc de col·laboració formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, en data 22 de setembre de 2014, en matèria d’Espais Naturals i 
Conservació de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural, i l’aprovació de la 
corresponent addenda.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup 
PSC-CP, el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
“En data 22 de setembre de 2014 es va formalitzar un Conveni de col·laboració entre 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona que té per objecte establir un marc de col·laboració entre les dues 
entitats en matèria d’espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni 
natural.  

 
Amb posterioritat a la signatura del Conveni Marc, s’han aprovat, per part de la 
Generalitat de Catalunya: 
 

- el Decret 115/2015, de 22 de juny, de canvi de denominació d'un departament i 
de modificació del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, 
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

- el Decret 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 
342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de 
l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

En virtut d’allò contingut en la normativa esmentada en el paràgraf anterior, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ostenta 
competències en matèria de biodiversitat que abans corresponien al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
Les noves competències que ostenta el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya ofereixen la possibilitat d’ampliar els àmbits de col·laboració 
establerts en el Conveni Marc de 22 de setembre de 2014. 

 
Amb posterioritat a la signatura del Conveni Marc, es va aprovar la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que obliga 
a donar publicitat al Conveni al portal de transparència. 
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En data 17 de novembre de 2015, es va reunir la comissió de seguiment del Conveni 
Marc, formada per representants de les dues parts signatàries. La comissió va acordar 
l’ampliació dels àmbits de col·laboració del Conveni Marc i la inclusió d’una clàusula de 
publicitat en l’àmbit de la Generalitat, mitjançant la signatura d’una addenda de 
modificació al Conveni Marc. 
 
D’acord amb la base 35.6 de les Bases d’Execució del pressupost de la Diputació de 
Barcelona, de l’any 2016, “la modificació de les obligacions pactades en un conveni 
requerirà, amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la 
corresponent addenda”. 
 
És per això que es subscriu una addenda al conveni marc de col·laboració entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, en matèria d’espais naturals i conservació de la Biodiversitat i el patrimoni 
natural, signat el 22 de setembre de 2014. En l’addenda objecte d’aprovació, el que és 
pretén és: 

 
- Modificar la clàusula segona, relativa als àmbits de la col·laboració, ampliant 

els àmbits de col·laboració entre les parts signants del conveni marc. 
- La inclusió d’una clàusula de publicitat en l’àmbit de la Generalitat de 

Catalunya. 
 

Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, l’art. 303 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els 
articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

Vist el punt 3.4.i.1) de la Refosa núm. 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
  

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Modificar el conveni marc de col·laboració, de 22 de setembre de 2014, 
subscrit entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
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i la Diputació de Barcelona, amb registre de convenis núm. 1187/14, mitjançant la 
corresponent addenda al conveni esmentat, i que es transcriu a continuació: 

 
“ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ DE 22 DE 
SETEMBRE DE 2014 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN MATÈRIA 
D’ESPAIS NATURALS I CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI 
NATURAL 

 
Barcelona, xxxxxx 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Sra. Marta Subirà i Roca, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
I de l’altra, la Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona. 
 
ACTUEN 
 
La primera, en nom i representació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, i en virtut de la Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, 
de 31 de març de 2016, d’autorització de signatura a la Secretària de Medi Ambient i 
Sostenibilitat. 
 
La segona, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, facultada d’acord amb la 
Refosa núm. 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 
2016), assistida per la secretaria general, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 13 de novembre de 2015 (BOPB de 
26.11.2015). 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització de la 
present addenda de modificació i 
 
EXPOSEN 
 

I. Que en data 22 de setembre de 2014 es va formalitzar un Conveni de col·laboració entre 
el DTES i la Diputació de Barcelona que té per objecte establir un marc de col·laboració 
entre les dues entitats en matèria d’espais naturals i conservació de la biodiversitat i el 
patrimoni natural.  

 
II. Que amb posterioritat a la signatura del Conveni Marc, s’han aprovat: 

 
o el Decret 115/2015, de 22 de juny, de canvi de denominació d'un departament i de 

modificació del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i 
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

o el Decret 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, 
de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del 
Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
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o el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit 
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
III. Que en virtut d’allò contingut en la normativa esmentada en el paràgraf anterior, el DTES 

ostenta competències en matèria de biodiversitat que abans corresponien al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

 
IV. Que les noves competències que ostenta el DTES ofereixen la possibilitat d’ampliar els 

àmbits de col·laboració establerts en el Conveni Marc de 22 de setembre de 2014. 
 
V. Que també amb posterioritat a la signatura del Conveni Marc, es va aprovar la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, que obliga a donar publicitat al Conveni al portal de transparència. 

 
VI. Que en data 17 de novembre de 2015, es va reunir la comissió de seguiment del 

Conveni Marc, formada per representants de les dues parts signatàries. La comissió va 
acordar l’ampliació dels àmbits de col·laboració del Conveni Marc i la inclusió d’una 
clàusula de publicitat en l’àmbit de la Generalitat, mitjançant la signatura d’una addenda 
de modificació al Conveni Marc i, per això el DTES i la Diputació de Barcelona,  

 
ACORDEN 
 
1. Modificar la clàusula segona del Conveni Marc de col·laboració de 22 de setembre de 

2014, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona en 
matèria d’espais naturals i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural, que 
queda redactada de la manera següent:  

 
“SEGONA. Àmbits de la col·laboració  
 
La col·laboració entre les parts, regida per el present Conveni Marc de Col·laboració, es 
durà a terme en els següents àmbits: 

a) Col·laboració en el disseny, la formulació i la tramitació de les propostes de 
declaració dels espais naturals protegits. 

 
b) Col·laboració amb els ens locals en el desplegament del sistema d’espais naturals 

protegits, i en el desenvolupament de polítiques de conservació de la biodiversitat, 
concretament en: 

 
 Plans d’acció local per a la biodiversitat en el  context dels plans globals en 

matèria de protecció de la biodiversitat. 
 
 Projectes d’informació ambiental. 
 
 Infraestructura verda a escala local i regional en el marc dels programes globals 

de connectivitat ecològica i de protecció d’hàbitats. 
 
 Serveis ambientals dels ecosistemes entesos com elements de projectes 

d’informació, avaluació i seguiment de la biodiversitat i del patrimoni natural”. 
 

c) Col·laboració en la planificació d’espais naturals protegits. 
 
d) Coordinació i actualització mútua de coneixements tècnics propis de l’àmbit de la 

biodiversitat. 
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e) Intercanvi de l’experiència i dels coneixements adquirits arran de la participació 
respectiva en comissions i grups de treball regionals, nacionals i internacionals de 
l’àmbit de la biodiversitat”. 

 
2. D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

procediment de les administracions públiques, modificat per l’article 18.4 de la Llei 
16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya  i d’impuls de l’activitat econòmica, el conveni marc i la 
present Addenda, un cop signada es publicaran íntegrament al DOGC, al web del 
Registre de convenis (accessible a través del Portal de la Transparència) i a la pàgina 
web del Departament. 

 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquesta Addenda, per duplicat al lloc i data de 
l’encapçalament. 

 
Segon.- Notificar a la Generalitat de Catalunya, el present acord, pel seu coneixement 
i als efectes escaients.” 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de la Vintena 
Edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona 2016, per un import de 17.000 € (disset mil euros ).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, 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, 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. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del Ple de 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 ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 

 
Atès que des de l’any 1986 la Diputació de Barcelona, actualment a través de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, desenvolupa un Programa de Prevenció Local d’Incendis 
Forestals (PPI), amb la col·laboració dels ajuntaments i les Agrupacions de Defensa 
Forestal. 
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Considerant que aquesta prevenció no és el resultat de l’acció singular d’una 
administració, sinó que és el resultat de la corresponsabilització dels ajuntaments i, 
molt especialment, de les Agrupacions de Defensa Forestal, associacions de dret 
formades per propietaris forestals, ajuntaments i associacions de voluntaris que tenen 
com a finalitat la defensa de la natura. 
 
Vist que per reconèixer públicament la tasca voluntària de les ADF, la Diputació de 
Barcelona va crear l’any 1997 els Premis per a la Prevenció dels Incendis Forestals 
adreçats a les Agrupacions de Defensa Forestals en tres modalitats per premiar: la 
millor organització, l’obra de prevenció millor adaptada al paisatge i al funcionament 
dels sistemes naturals i, per últim, amb caràcter honorífic, als membres de les ADF 
que s’hagin destacat per una llarga trajectòria de lluita i de prevenció dels incendis 
forestals. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és DISSET 
MIL EUROS (17.000,00 €) a càrrec de  l’aplicació pressupostaria 
G/50405/17200/48100 del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12,14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació e convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’apartat els apartats 3.3.b de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 3048, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
  

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria número 201620165120008223, que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona, Vintena Edició, el text íntegre de qual és el següent: 
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Convocatòria i bases específiques per a l’atorgament dels premis mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , amb l’objecte de la Vintena 
Edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la  Diputació de Barcelona (2016). 

 
1 . Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat. 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 13, 
corresponent al dia 15 de gener de 2009. 
 
D’altra banda, i a l’empara d’allò establert a l’article 23.2.a) LGS, la present convocatòria 
incorpora les bases específiques que contenen les regulacions particulars d’aquest 
procediment de concessió. 
 
2 . Objecte i finalitat dels premis 
 
L’objecte  de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, inclouen el Premi Honorífic 
Joaquim M. de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria de persones dedicades 
al món de les ADF, el Premi Jordi Peix i Massip a qualsevol activitat d’organització de la 
prevenció i/o sensibilització de la societat, i el Premi Rossend Montané a la qualitat de les 
obres de prevenció.  
 
3 . Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les 
Associacions de Defensa Forestal (ADF) de la província de Barcelona. 
 
Per participar en els Premis de Prevenció d’Incendis Forestals, els candidats hauran de 
presentar tota la documentació requerida al Registre General de la Diputació de Barcelona 
(Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 
d’Urgell, 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Edifici Serradell 
Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, carrer Londres, 55, Edifici 
Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona) fins el dia 22 de 
setembre de 2016.  
 
També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions 
Publiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant, "Llei 30/1992"). 
 
Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 70 de la Llei 30/1992 i els 
exigits per la present convocatòria especifica, es requerirà a l’interessat perquè, en un 
termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de 
que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud. 
 
4. Requisits dels Treballs. 
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PREMI JORDI PEIX I MASSIP, A QUALSEVOL ACTIVITAT D’ORGANITZACIÓ DE LA 
PREVENCIÓ I/O SENSIBILITZACIÓ DE LA SOCIETAT.  

 
Premi a qualsevol activitat d’organització de la prevenció i/o sensibilització de la societat 
realitzada per l’ADF.  
 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar una memòria descriptiva 
sobre l’organització de la prevenció -sistemes d’alerta i comunicacions; tasques de 
vigilància; distribució, inventari i manteniment del material; campanyes de divulgació i 
sensibilització; organització de simulacres; etc.- o el model d’organització durant la 
intervenció, -mobilització del personal; mobilització de material; coordinació interna i amb 
altres ADF; etc. 
 
Les activitats presentades al premi han d’haver-se realitzat durant al menys una campanya 
anterior a la presentació de la candidatura. 
 
El jurat ha de poder valorar un o varis dels següents aspectes: 

 

 L’originalitat i viabilitat de la proposta presentada. 

 La qualitat de la memòria descriptiva. 

 Les iniciatives per promoure la captació de nous membres i membres joves a l’ADF. 

 Les iniciatives de formació adreçades a membres de l’ADF. 

 La promoció de la sensibilització de la societat i la divulgació de les tasques de les 
ADF. 

 El desenvolupament i aplicació de noves activitats, tècniques o tecnologies 
preventives. 

 Les possibilitats d’extrapolació del treball a altres ADF. 
 

PREMI ROSSEND MONTANÉ, A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ  
 

Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals - tant nova, com de manteniment – més 
eficient, ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals. 
 
Per participar en aquest premi els candidats han de presentar un reportatge fotogràfic de 
l’obra realitzada on es pugui apreciar la seva adaptació al paisatge acompanyat d’una 
memòria descriptiva en la que s’assenyalin les característiques de les obres i s’analitzi la 
seva relació amb l’entorn tant durant l’execució de les obres com un cop finalitzada. 
 
Les obres han d’haver estat operatives almenys a la campanya anterior a la presentació de 
la candidatura. 
 
El jurat ha de poder valorar de les obres realitzades els criteris següents: 

 

 L’originalitat i viabilitat de l’obra. 

 La inclusió de l’obra com a part integrant de la planificació preventiva d’altres 
institucions diferents a l’ADF. 

 L’aplicació de mesures de respecte a la flora i la fauna durant l’execució i el 
funcionament. 

 L’anàlisi de l’execució de l’obra: finançament, mitjans d’execució emprats, criteris de 
respecte a la seguretat i salut del personal, 

 La coordinació amb altres institucions. 

 La implicació dels membres de l’ADF. 

 La concreció de la memòria presentada. 
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 La difusió pública de l’activitat. 

 La col·laboració amb d’altres ADF. 
 

PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU DE RECONEIXEMENT PÚBLIC A 
LA TRAJECTÒRIA DE PERSONES DEDICADES AL MÓN DE LES ADF. 
 
Premi de reconeixement a la persona que, amb les seves iniciatives, ha contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals com a membre d’una ADF. 
 
La presentació de nominacions a aquest premi s’ha de fer a traves de les Agrupacions de 
Defensa Forestal o Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Per participar en aquesta modalitat, cal presentar una memòria amb un breu perfil de la 
persona i una relació curricular de les activitats realitzades com a membre de l’ADF. 
 
5. Jurat i procediment d’atorgament dels premis 
 
5.1 El jurat, d’acord amb la qualitat de les obres presentades, podrà atorgar, a banda dels 

tres premis corresponents, fins a un màxim de tres accèssits per cada un dels premis 
convocats de les dues primeres modalitats (Jordi Peix i Massip i/o Rossend Montané). 

 
El jurat dels Premis estarà format per sis membres:  

 

 El President de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui (que el presidirà i 
podrà fer ús, en cas d’empat, del vot de qualitat). 

 Un representant dels professionals del sector forestal. 

 Un periodista representant dels mitjans de comunicació de la comarca on se celebri el 
lliurament dels premis. 

 Un representant del món científic i de la recerca forestal. 

 Un representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Un representant dels ajuntaments amb ADF de la comarca on se celebri el lliurament. 
 

 Actuarà com a Secretari del jurat amb veu però sense vot el Cap de l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
Els membres del jurat que poguessin formar part d’una ADF o siguin representants d’un 
ajuntament i hagin de valorar la candidatura d’una ADF de la mateixa comarca, actuaran en 
el jurat amb veu i sense vot a l’hora de valorar la candidatura en concret. 

 
5.2  Els jurats faran públics els veredictes en el decurs de la Diada de la Prevenció 

Municipal dels Incendis Forestals, que se celebrarà en una localitat per determinar 
durant el mes de novembre o desembre de 2016. 

 
5.3. L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment 

següent: 
 

a) Prèviament a la data assenyalada per fer públics els veredictes, el jurat s’haurà 
reunit per seleccionar fins a 6  finalistes a les dues primeres modalitats dels Premis 
de Prevenció d’Incendis Forestals (Jordi Peix i Massip i Rossend Montané ), i per 
emetre el veredicte del guanyador del Premi Honorífic Joaquim M. de 
Castellarnau. 
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b) En el decurs de la diada de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, el jurat 
haurà d’emetre el veredicte dels Premis Jordi Peix i Massip i Rossend Montané. 

 Aquest veredicte es farà públic en la mateixa data, juntament amb el veredicte del 
Premi Honorífic Joaquim M. De Castellarnau. 

 
c) De les sessions del jurat, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i on 

es farà constar expressament els veredictes. 
 

5.4. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat -si ho consideren justificat- de declarar algun dels 
premis desert.  

 
5.5. Els veredictes dels jurats son inapel·lables. 

 
6. Presentació dels treballs 
 
Les memòries s’han de presentar en document únic, en format de paper DIN A-4. El format 
intern de textos, gràfics i fotografies és lliure. S’hauran d’adjuntar les fotografies en format 
digital. S’haurà d’adjuntar el document complet també en format pdf. 
 
Tot el material enviat per optar als premis es considera cedit a la Diputació de Barcelona i 
no podrà reclamar-se. 
 
7. Import dels Premis. 
 
PREMI JORDI PEIX I MASSIP, A QUALSEVOL ACTIVITAT D’ORGANITZACIÓ DE LA 
PREVENCIÓ I/O SENSIBILITZACIÓ DE LA SOCIETAT 
 
El Premi a qualsevol activitat d’organització de la prevenció i/o sensibilització de la societat 
realitzada per l’ADF, està dotat amb 6.000,00.- EUR. 
 
Cada accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 2.500,00.- EUR. 
 
PREMI ROSSEND MONTANÉ A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ   
 
El Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals - tant nova, com de manteniment – més 
eficient, ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals, està dotat amb 
6.000,00.- EUR. 
 
Cada accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 2.500,00.- EUR. 
 
El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant transferència bancària amb posterioritat a 
l’acte de lliurament dels premis. 
 
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU RECONEIXEMENT PÚBLIC A LA 
TRAJECTÒRIA DE PERSONES DEDICADES AL MÓN DE LES ADF. 
 
El Premi de reconeixement a la persona, que amb les seves iniciatives ha contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals, està dotat amb un trofeu commemoratiu. 
 

8. Publicitat els premis atorgats 

 

Els premis atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
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9. Regim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 

Segon.-  APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada al BOE núm. 299 de 15.12.2015), el text íntegre 
del qual és el següent: 
 

Extracte de l’acord de 22 d’abril de 2016 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoquen els premis mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb l’objecte de la 
Vintena Edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la  Diputació de 
Barcelona (2016). 
 
Convocatòria  201620165120008223 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):  
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):  
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris dels premis previstos en la present convocatòria, totes les 
Associacions de Defensa Forestal (ADF) de la província de Barcelona. 
 
Segon. Objecte i finalitat dels premis 
 
L’objecte  de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, inclouen el Premi Honorífic 
Joaquim M. de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria de persones dedicades 
al món de les ADF, el Premi Jordi Peix i Massip a qualsevol activitat d’organització de la 
prevenció i/o sensibilització de la societat, i el Premi Rossend Montané a la qualitat de les 
obres de prevenció.  
 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 15 de gener de 2009). 
 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Quart. Quantia 
 
Import dels Premis. 
 
PREMI JORDI PEIX I MASSIP, A QUALSEVOL ACTIVITAT D’ORGANITZACIÓ DE LA 
PREVENCIÓ I/O SENSIBILITZACIÓ DE LA SOCIETAT 
 
El Premi a qualsevol activitat d’organització de la prevenció i/o sensibilització de la societat 
realitzada per l’ADF, està dotat amb 6.000,00.- EUR. 
 
Cada accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 2.500,00.- EUR. 
 
PREMI ROSSEND MONTANÉ A LA QUALITAT DE LES OBRES DE PREVENCIÓ   
 
El Premi a l’obra de prevenció d’incendis forestals - tant nova, com de manteniment – més 
eficient, ben adaptada al paisatge i al funcionament dels sistemes naturals, està dotat amb 
6.000,00.- EUR. 
 
Cada accèssit, en cas de concedir-se, estarà dotat amb 2.500,00.- EUR. 
 
El pagament dels premis s’efectuarà mitjançant transferència bancària amb posterioritat a 
l’acte de lliurament dels premis. 
 
PREMI HONORÍFIC JOAQUIM M. DE CASTELLARNAU RECONEIXEMENT PÚBLIC A LA 
TRAJECTÒRIA DE PERSONES DEDICADES AL MÓN DE LES ADF. 
 
El Premi de reconeixement a la persona, que amb les seves iniciatives ha contribuït a la 
prevenció dels incendis forestals, està dotat amb un trofeu commemoratiu. 
 

Cinquè 
 
Per participar en els Premis de Prevenció d’Incendis Forestals, els candidats hauran de 
presentar tota la documentació requerida al Registre General de la Diputació de Barcelona 
(Rbla. Catalunya, 126, Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 
d’Urgell, 187, Edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Edifici Serradell 
Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, carrer Londres, 55, Edifici 
Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona) fins el dia 22 de 
setembre de 2016.  

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que 
s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 
de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el 
benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de la despesa esmentada de DISSET MIL EUROS (17.000,00 € a càrrec de  l’aplicació 
pressupostària G/50405/17200/48100 del present exercici 2016. 
 
Cinquè.- Publicar l’extracte de la present convocatòria  al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació de la Presidència, la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de desenvolupar projectes i activitats destinades a la sensibilització i 
participació ciutadana en matèria de medi ambient en l’àmbit local, per a 
l’exercici 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, 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 número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en endavant 
l’Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona es volen fomentar projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin 
per finalitat la sensibilització i participació ciutadana sobre l’estalvi i eficiència 
energètica, estalvi d’aigua o biodiversitat urbana, vinculats a la millora ambiental del 
territori i/o municipi. 
 
Atès que s’ha considerat oportú obrir una convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics a favor d’associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre 
que desenvolupin activitats i serveis en matèria de medi ambient, en l’àmbit territorial 
de la província de Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
50.000.€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17221/48900 del vigent 
pressupost. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 
i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
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l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.  
 
Vist l’apartat 3.3 b) de la Refosa núm. 1/2016, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 
2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria 201620165120008143, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats d’interès 
públic o social que tinguin per finalitat el desenvolupament d’actuacions destinades a 
promoure la sensibilització i la participació ciutadana en matèria de medi ambient en 
l’àmbit local, per l’exercici 2016, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I ALTRES 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES I 
ACTIVITATS DESTINADES A LA SENSIBILITZACIÓ I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT EN L’ÀMBIT LOCAL, ANY 2016 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201620165120008143 
 

1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2008, va ser 
aprovada inicialment l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació, acord que va 
esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 13, corresponent al 
dia 15 de gener de 2009. 
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2.- Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, destinades 
a finançar projectes i/o activitats que tinguin com a objectiu: 

 

 La millora de la qualitat del medi ambient, mitjançant l’educació i la sensibilització 
ambiental i la promoció de la participació dels diferents sectors ambientalistes que 
actuïn de manera conjunta o coordinada amb els municipis, així com qualsevol 
projecte o programa que incideixi directa o indirectament en l’activitat que en matèria 
ambiental duguin a terme els ens locals, facilitant-la, millorant-la o completant-la. 

 
2.  Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 

Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present 
any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes i/o activitats d’interès públic o 
social que tinguin per finalitat: 

 

 La sensibilització i participació ciutadana, en projectes i activitats d’estalvi i eficiència 
energètica, d’estalvi d’aigua o de biodiversitat urbana, vinculats a la millora ambiental 
del territori i/o del municipi.  

 
3.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes i/o activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de 
setembre de 2016 i el 30 de  juny de 2017. 
 

4.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 

1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les associacions, fundacions i 
altres entitats sense ànim de lucre que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu 
atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a 
l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS), i que reuneixin les següents condicions: 

 

 Desenvolupar projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, dins l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona. 

 

 Estar registrades en els registres preceptius, acreditant-ho mitjançant certificat del 
corresponent registre o altra documentació acreditativa on consti la seva inscripció en 
aquest. En qualsevol cas, hauran de poder acreditar que les seves activitats són 
sense afany de lucre o que, en cas contrari, els beneficis obtinguts reverteixen en les 
pròpies activitats subvencionades. 

 

 Que les activitats i/o serveis a subvencionar complementin o bé supleixin la 
competència municipal en aquestes matèries. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 

mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
No seran subvencionables accions amb les característiques que segueixen: les que la seva 
finalitat sigui únicament lúdica o festiva, les accions circumscrites únicament a l’àmbit 
escolar i les colònies d’infants. 
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5.- Documentació a aportar 
 

a. Sol·licitud de la subvenció (Document 1), segons model normalitzat, acompanyada 
de la documentació següent:  

 
1) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts de l’entitat. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat 

que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.  
4) Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.  
5) Memòria del projecte o activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, 

d’acord amb el model normalitzat (Annex 1) 
6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord 

amb el model normalitzat (Annex 2). 
7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiària d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
8) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa 

finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb 
el model normalitzat (Annex 3). 

10) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment 
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de 
les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 

11) Inscripció en el corresponent registre d’entitats  
 

b. Document complementari (Document 2), que inclou dades referents a l’històric de 
l’entitat, a la idoneïtat del projecte respecte del seu públic receptor, així com la 
solidesa financera, segons model que podrà trobar-se en la web 
www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats. 

 
També en l’esmentada web s’inclou una guia informativa amb indicacions sobre els 
procediments de sol·licitud i atorgament de les presents subvencions. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 30 dies 
naturals. 
 
Es preveu realitzar una convocatòria única. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal o persona apoderada de l’entitat. 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la clàusula 5 
podrà trobar-se a  www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats. 
 

http://www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats
http://www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats
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Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la clàusula cinquena s’hauran 
de presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat 
beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquelles sol·licituds que obtinguin una millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present clàusula. 

 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 

 Característiques de l’entitat en relació al projecte..................... fins a 10 punts 

 Memòria/descripció tècnica del projecte.................................... fins a 50 punts 

 Característiques i viabilitat tècnica 

 Qualitat i caràcter innovador de l’actuació 

 Impacte social: promoció de la participació 
 ciutadana i interès del projecte des del punt 
 de vista educatiu i/o de sensibilització ambiental 

 Programació desenvolupada del projecte 

 Continuïtat 

 Viabilitat financera del projecte i esforç econòmic de l’entitat.... fins a  20 punts 

 Col·laboració i/o vinculació amb els programes 
municipals de Medi Ambient....................................................... fins a 20 punts  
 

La puntuació mínima d’un projecte o activitat per accedir a la subvenció és de 60 punts. 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 50.000 € i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/50500/17221/48900 del vigent pressupost. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.  
 
11.- Import individualitzat de les subvencions 
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L’import a concedir a cadascun dels/de les projectes/activitats subvencionats/des es 
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
En aquest sentit, s’establirà un coeficient de proporcionalitat percentual a partir de la 
puntuació obtinguda seguint els criteris indicats en la clàusula novena. 
 
Cal tenir present que l’import màxim que s’atorgarà per activitat o projecte serà de 6.000 € i 
que l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
del 80 % del cost total dels/de les projectes/activitats subvencionats/des, i fins a esgotar la 
consignació pressupostària anteriorment fixada. 
 
Es concedeix fins el 80% del cost total del projecte o activitat, amb un màxim de 6.000.€, 
atès que les subvencions van destinades a entitats sense ànim de lucre, les quals estan 
integrades majoritàriament per voluntariat, disposen en general d’una estructura i un 
finançament reduït, i per tant, les aportacions externes  són essencials per poder 
desenvolupar el projecte o activitat. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 

 Un / una representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 

 El president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
o persona en qui delegui. 

 El diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona o 
persona en qui delegui. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 

 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les entitats 
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de les entitats beneficiàries, si en el termini d’un 
mes, comptat a partir de la recepció de la notificació de l’acord de concessió, aquestes no 
manifesten expressament la renúncia. L’acceptació comportarà la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents clàusules. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 

 

 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les quals tingui coneixement, que afectin 
directa o indirectament a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès 
públic. 
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 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. Despeses subvencionables 
 
Seran considerades com a despeses subvencionables aquelles que tinguin una relació 
directa amb l’actuació subvencionada, i s’executin dins el període d’execució previst en la 
clàusula tercera. Concretament, es consideren subvencionables les despeses de personal i 
de desplaçament, sempre que siguin degudament justificades i es trobin directament 
relacionades amb l’activitat objecte de la subvenció. 
 
D’altra banda es podran imputar en concepte de despeses indirectes les corresponents a 
subministraments i serveis (com per exemple lloguers, material fungible, subministraments 
continus, assegurances, etc.) Aquestes despeses, fins a un import màxim d’un 5 % de 
l’import de l’activitat subvencionada seran considerades com de funcionament propi, i no 
precisaran justificació documental. 
 
Seran considerades com a despeses no subvencionables: l’IVA, la manutenció i les dietes, 
les despeses financeres i l’adquisició de bens materials que no estiguin estrictament 
relacionats amb el projecte. 
 
17. Subcontractació 
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte i/o activitat subvencionada sempre que el seu 
pressupost d’execució no superi el límit del 80 % del total del cost total del projecte i/o 
activitat. 
 

18. Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la clàusula següent, dels justificants que en ella 
s’exigeixen. 
 
19. Termini i forma de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim fins el dia 30 de 

setembre de 2017. 
 
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models normalitzats 
que es podran trobar a l’adreça electrònica www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats, i 
revestirà la forma de: 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats 
obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst. 

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

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS). 
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2. 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 com a mínim igual al de la 

subvenció concedida. 
 
b) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
c) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
d) Les entitats beneficiàries hauran d’aportar dos exemplars de la documentació – 

revistes, llibres, tríptics, etcètera – i/o material audiovisual, objecte de l’activitat 
subvencionada. 

 
20. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que 
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció 
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 

 
21. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. 
 
b) Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres 
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats 
a la de la Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 
 
c) Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import 
exigit a les presents clàusules. 
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23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte o activitat a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 
 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26. Causes de reintegrament 
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’entitat perceptora estarà obligat a 
reintegrar l’excés. 

 
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
27. Obligats al reintegrament 
 
1. Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 

persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 

 
28. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el Títol IV del Reglament de la Llei 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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general de subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
29. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la resta de legislació concordant, així com 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.” 

 

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de ..........[data] de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions per la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient pel desenvolupament de projectes i activitats destinades a la sensibilització i 
la participació ciutadana en matèria de medi ambient en l’àmbit local 
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a hhttp://www.diba.cat/mediambient/subvencionsentitats. 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les associacions, fundacions i altres 
entitats sense ànim de lucre que hagin de realitzat l’activitat que fonamenta el seu 
atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a 
l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin les 
següents condicions: 
 

 Desenvolupar projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, dins l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona. 
 

 Estar registrades en els registres preceptius, acreditant-ho mitjançant certificat del 
corresponent registre o altra documentació acreditativa on consti la seva inscripció en 
aquest. En qualsevol cas, hauran de poder acreditar que les seves activitats són 
sense afany de lucre o que, en cas contrari, els beneficis obtinguts reverteixen en les 
pròpies activitats subvencionades. 

 Que les activitats i/o serveis a subvencionar complementin o bé supleixin la 
competència municipal en aquestes matèries. 

 
Segon. Objecte 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, destinades a 
finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
 

 La millora de la qualitat del medi ambient, mitjançant l’educació i la sensibilització 
ambiental i la promoció de la participació dels diferents sectors ambientalistes que 
actuïn de manera conjunta o coordinada amb els municipis, així com qualsevol 
projecte o programa que incideixi directa o indirectament en l’activitat que en matèria 
ambiental duguin a terme els ens locals, facilitant-la, millorant-la o completant-la.  

 

Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 13 de data 15 de gener de 2009). 
 
Quart. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 50.000 €. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
L’import a concedir a cadascun dels/de les projectes/activitats subvencionats/des es 
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
En aquest sentit, s’establirà un coeficient de proporcionalitat percentual a partir de la 
puntuació obtinguda seguint els criteris indicats en la convocatòria. 
 
Cal tenir present que l’import màxim que s’atorgarà per activitat o projecte serà de 6.000.€ i 
que l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
el 80 % del cost total dels projectes o activitats subvencionades, i fins a esgotar la 
consignació pressupostària anteriorment fixada. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 30 dies 
naturals. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Els projectes i/o activitats s’hauran d’executar dins del període comprès entre l’1 de 
setembre de 2016 i 30 de juny 2017.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
del seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
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desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import de cinquanta mil euros (50.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50500/17221/48900 del pressupost de despeses de 2016 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa l’aprovació, per delegació de la Presidència, 
de la modificació de l’import estimat per als àmbits de Benestar Social i de 
Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia 
mental, així com l’aprovació de la concessió de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre, per a l’any 2016, en l’àmbit de Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i 
Ciutadania, i l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental, per un import total d’1.899.989,75 € (un milió 
vuit-cents noranta-nou mil nou-cents vuitanta-nou euros amb setanta-cinc 
cèntims).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta 
quarta i la presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten en la Llei 
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol així com els 
articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny. 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
inicialment per acord del ple de data 30 d’octubre de 2008, acord que va esdevenir 
definitiu en no havent-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona número 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 de Subvencions, la 
Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va 
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès 
públic o social que tinguin per finalitat afavorir les actuacions d’inclusió i promoció 
social, les polítiques i accions per garantir la cohesió social i la promoció de la igualtat 
de drets i deures entre totes les persones, i el suport a les activitats de Respir que 
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portin a terme les entitats socials, per a l’exercici 2016, per un import màxim 
d’1.900.000,00.-€. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 26 de febrer de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província.  
 
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix 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 Vicepresidenta quarta i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona, com a òrgan competent de la instrucció del 
procediment d’atorgament de les subvencions, ha detectat que el nombre de 
sol·licituds en l’àmbit del Respir per a famílies cuidadores de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental ha estat inferior a l’esperat, mentre que en l’àmbit del 
Benestar Social s’ha esdevingut el contrari, amb un augment molt significatiu de 
projectes estimats. 
 
Atès que en conseqüència, ha proposat a l’òrgan col·legiat responsable de l’elaboració 
de la proposta de concessió modificar les quanties inicials estimades per als àmbits de 
Benestar Social i de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental, amb la finalitat de fer front a les variacions detectades en la demanda 
esperada, en el sentit de reduir en 64.929,78 € la quantitat consignada per a l’àmbit de 
Respir, i augmentar en la mateixa quantitat l’import assignat inicialment per a l’àmbit 
de Benestar Social. 
 
Atès que l’òrgan competent d’elaborar la proposta de concessió ha donat el vist i plau 
a aquesta proposta, i 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 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. 
 
Atès que per tot l’exposat, s’han efectuat per a cada àmbit les valoracions que a 
continuació es detallen: 
 
Àmbit de Benestar Social 
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o Els 12 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 11,37% del import 
total destinat a l’àmbit de Benestar Social, repartint-se 132.448,57 € a raó de 
138,09 € per cada punt obtingut.  
 
En aquest tram hi ha dues entitats - Associació Equilibri i Associació d'Oci 
Inclusiu del Garraf "Vilanova Actua"– que demanen una quantitat inferior al que li 
tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se’ls assigna la quantitat que 
sol·licitaven tot i ser menor a la que li correspondria per puntuació. 

 
o Els 23 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 12,71% 

del import total, repartint-se 148.119,77 € a raó de 95,59 € per cada punt 
obtingut.  

  
En aquest segon tram hi ha sis entitats – Associació Espanyola contra el Càncer. 
Junta de Barcelona; Fundació Privada Goel; Cuida la vida. Associació de 
Facilitadores pel Benestar; Associació els Amics de la Plaça Santa Madrona; 
Associació de les Mucopolisacaridosis i síndromes relacionats; i Associació 
Catalana de la Síndrome de RETT- que demanen una quantitat inferior al que li 
tocaria teòricament pels punts obtinguts.  
 

o Els 45 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 23,72% 
del import total, repartint-se 276.358,08 € a raó de 81,40 € per cada punt 
obtingut.  
 
En aquest tram, les següents tres entitats demanen una quantitat inferior a la 
que els tocaria teòricament pels punts obtinguts: Fundació Privada Llars 
Compartides; Nara,-F Iniciatives Socials i Serveis Educatius; i Coordinadora 
Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya. 

 
o Els 79 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 25,29% 

del import total i es reparteixen 294.660,53 € a raó de 51,88 € per cada punt 
obtingut. 
 
En aquest tram també hi ha tres entitats que demanen un import inferior al que 
teòricament els tocaria per la puntuació obtinguda: Sida Studi; Associació 
Prevenció i Informació del Càncer Molins; i Associació de Sordcecs de 
Catalunya. 

 
o Els 68 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 11,57% 

del import total destinat a l’àmbit i es reparteixen 134.743,57 € a raó de 29,99 € 
per cada punt obtingut.  
 
En aquest tram hi ha cinc entitats que demanen una quantitat inferior a la que els 
tocaria teòricament per la puntuació obtinguda. Aquestes entitats són: Llar Del 
Pensionista Lillet; L’hora de Déu; Associació d'estudiants de ciències de la salut; 
Voluntaris d'Olesa; i Fundació Tutelar Assessorament i Protecció de Persones 
Amb Discapacitat. 
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o Els 175 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 15,33% 
del import total, repartint-se 178.599,26 € a raó de 15,51 € per cada punt 
obtingut. 
En aquest tram, les següents quatre entitats han sol·licitat una quantitat inferior a 
la que els tocaria teòricament per a la puntuació obtinguda: Casal de la gent gran 
"El Caliu" de Calders; Associació de Jubilats de Taradell; Associació Sud 
Integració; i Associació HI SOM. 

 
Àmbit d’Igualtat i Ciutadania 
 

o Els 32 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 32,06% de l’import 
total assignat a aquest àmbit, repartint-se 160.298,08 € a raó de 56,64 € per 
cada punt obtingut.  

 
o Els 27 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 18,32% 

de l’import total, repartint-se 91.580,00 € a raó de 44,28 € per cada punt obtingut.  
En aquest tram hi ha quatre entitats -Associació Catalana de Professionals de 
les Polítiques de Joventut, Grup de Joves de Singuerlín de Santa Coloma de 
Gramenet, Associació Multicultural Sant Cugat i Associació de veïns La 
Balconada de Manresa- que demanen una subvenció per un import inferior al 
que els correspon.  

 
o Els 36 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 21,13% 

de l’import total, repartint-se 105.637,84 € a raó de 38,57 € per cada punt 
obtingut.  
 
En aquest tram hi ha dues entitats -Asociación de Jóvenes Ecuatorianos en 
Catalunya i Centro Social de Sants- que demanen una subvenció per un import 
inferior al que els correspon. 

 
o Els 35 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 14,60% 

de l’import total, repartint-se 73.000,29 € a raó de 29,21 € per cada punt obtingut.  
En aquest tram hi ha dues entitats -Associació OHANA i Associació Noves Vies- 
que sol·liciten una subvenció per un import inferior al que els correspon.  

 
o Els 24 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts accedeixen al 6,64% 

de l’import total, repartint-se 33.182,89 € a raó de 20,49 € per cada punt obtingut.  
En aquest tram hi ha una entitat -Grup de Dones de les Tardes dels Dimecres- 
que demanen una subvenció per un import inferior al que els correspon.  

 
o Els 34 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts accedeixen al 7,26% 

de l’import total, repartint-se 36.300,90 € a raó de 16,83 € per cada punt obtingut.  
En aquest tram hi ha tres 3 entitats -Associació Pares d'Alumnes del Col·legi 
Públic l'Era de Dalt, Associació de Dones Pont de Rabentí i Associació de dones 
marroquines a Catalunya- que demanen una subvenció per un import inferior al 
que els correspon.  
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Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia 
mental  
 
o Els 4 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 31,12% del import 

total destinat a aquest àmbit, en concret es reparteixen 73.147,63 € a raó de 
211,59 € cada punt obtingut en la valoració del projecte. 
 
En aquest tram hi ha una entitat, Fundació AMPANS, que demana una quantitat 
inferior al que li tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se li assigna la 
quantitat que sol·licitava tot i ser menor a la que li correspondria per puntuació.  

 
o Els 7 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 38,653% 

del import total, repartint-se 90.857,43 € a raó de 159,55 € cada punt obtingut en 
la valoració del projecte.  
 
En aquest tram també hi ha una entitat, Associació Obrir-se al món, que demana 
una quantitat inferior al que li tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se 
li assigna la quantitat que sol·licitava tot i ser menor a la que li correspondria per 
puntuació. 

 
o Els 2 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 5,48% del 

import total destinat, en concret es reparteixen 12.877,60 € a raó de 83,62 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte.  

 
o Els 8 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 14,93% 

del import total, repartint-se 35.091,63 € a raó de 64,18 € cada punt obtingut en 
la valoració del projecte. 
 
En aquest tram hi ha una entitat, Fundació Privada Artesà per la Integració 
Socio-Laboral, que demana una quantitat inferior al que li tocaria teòricament 
pels punts obtinguts així que se li assigna la quantitat que sol·licitava tot i ser 
menor a la que li correspondria per puntuació. 

 
o Els 7 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 6,26% del 

import total destinat a l’àmbit i es reparteixen 14.706,36 € a raó de 31,26 € per 
cada punt obtingut.  
 
En aquest tram hi ha una entitat, Associació Educativa Xera, que demana una 
quantitat inferior al que li tocaria teòricament pels punts obtinguts, així que se li 
assigna la quantitat que sol·licitava tot i ser menor a la que li correspondria per 
puntuació. 

 
o Els 8 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 3,56% del 

import total destinat, repartint-se 8.379,32 € a raó de 15,99 € per cada punt 
obtingut. 

 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 19 de maig de 2016. 
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Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de les subvencions en 
base a la valoració tècnica de les gerències i en base al sistema de càlcul basat en 
trams que s’especifica en la clàusula 12 de la convocatòria. 
  

Atès que en la clàusula 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. 
 

Vist l’informe emès en data 2 de maig de 2016 per la Vicepresidenta quarta i 
Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, 
com a òrgan competent de la instrucció del procediment d’atorgament de les 
subvencions, i els informes que valoren les sol·licituds presentades, la motivació dels 
quals consten a l’expedient, de la Gerència de Serveis de Benestar de data 18 de maig 
de 2016 i de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de data 18 de maig de 
2016, emesos per aquestes gerències per encàrrec de l’òrgan instructor. 
 

Atès que s’adjunten com a annexos al present dictamen les fitxes de valoració 
individual de cadascuna de les sol·licituds presentades (annexos 1, 2 i 3, àmbits de 
Benestar Social, Igualtat i Ciutadania i Respir per a famílies cuidadores de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental, respectivament). 
 

Atès que es tracta d’una única convocatòria de subvencions en què la quantia màxima 
a atorgar per a cadascun dels àmbits està expressada en termes d’estimacions, i que 
la modificació aprovada discrecionalment per l’òrgan col·legiat responsable de la 
proposta de concessió no suposa en cap cas sobrepassar la quantitat total màxima 
aprovada per a aquesta convocatòria (1.900.000,00 €). 
 

Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 12, 14.2 i 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el punt  3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 
2016, i publicada al BOPB de data 22 d’abril de 2016. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

A C O R D S 

 

Primer.- MODIFICAR la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social que 
passarà d’un milió cent mil euros (1.100.000,00 €) a un milió cent seixanta-quatre mil 
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nou-cents vint-i-nou euros amb setanta-vuit cèntims (1.164.929,78.-€), i la quantitat 
estimada per a l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental que passarà de tres-cents mil euros (300.000.-€) a dos-
cents trenta-cinc mil cinquanta-nou euros amb noranta-set cèntims (235.059,97.-€). 
 
Segon.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
(número 7903/2016) per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona, any 2016, en els àmbits de Benestar Social, d’Igualtat i 
Ciutadania, i de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als 
següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 

Àmbit del Benestar Social 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

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

Vincles: espai materno infantil 
per a famílies en risc d'exclusió 
social 89 12.289,60 

G-58644865 

Fundació d'Oncologia 
Infantil Enriqueta 
Villavecchia 

Suport i acompanyament a nens 
i joves malalts de càncer i altres 
malalties de llarga durada 88 12.151,52 

G-64376239 Associació Equilibri 

Projecte Equilibri. Projecte 
d'inclusió social i d'orientació 
psicològica i familiar, per a 
persones afectades per malalties 
mentals i els seus familiars, que 
es trobin en risc o situació 
d'exclusió social 88 7.800,00 

G-65472011 

Obertament Associació 
Catalana per la Lluita 
Contra l'Estigma en 
Salut Mental 

Eines de lluita contra l'estigma en 
salut Mental 88 12.151,52 

G-66080474 

Associació d'Oci 
Inclusiu del Garraf 
"Vilanova Actua" 

"Sant Joan, Actua". Un espai 
d'oci inclusiu per a persones amb 
discapacitat física, psíquica i/o 
sensorial 88 4.100,00 

G-58208067 

Associació de 
Disminuïts Físics 
d'Osona 

Xarxa Inquieta (Club social 
d'atenció diürna per a persones 
amb discapacitat física a la 
Comarca d'Osona) 87 12.013,43 

G-61611364 Arrels Fundació Acollida: Equip de carrer 87 12.013,43 

G-62728183 Fundació Privada Ared 

Programa d'integració 
sociolaboral adreçat a persones 
en situació de risc d'exclusió 
social de la província de 
Barcelona 87 12.013,43 

G-62860796 
Tot Raval. Fundació 
Privada 

Raval, Territori socialment 
responsable 87 12.013,43 

G-63487607 

Fundació Privada Lliga 
Catalana d'Ajuda 
Oncologica 

Servei d'atenció a domicili 
integral (SAD-I) per a malalts 
amb càncer. 87 12.013,43 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

G-63808760 

Fundació privada 
APADIS Les 
Franqueses 

Plusmotiva: activitat orientada a 
facilitar el desenvolupament de 
l'autonomia personal i habilitats 
socio-laborals, per a persones 
amb discapacitat i/o malaltia 
mental 87 12.013,43 

G-58677493 
Associació de Nens 
amb Càncer La casa dels Xuklis. 86 11.875,35 

G-28197564 

Associació Espanyola 
contra el Càncer. Junta 
de Barcelona 

Ajuda social al malalt oncològic i 
a la seva família. 84 3.200,00 

G-61482659 
Fundació Catalana per 
a la Paràlisi Cerebral 

Serveis integrals i individualitzats 
d'inclusió per a persones 
afectades de paràlisi cerebral 84 8.029,20 

G-61516746 

Associació de Familiars 
d'Alzheimer del Baix 
Llobregat Aules de memòria terapèutiques 84 8.029,20 

G-64685274 Fundació Privada Goel 

Mefi-Boset Atenció en el lleure a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i les seves famílies 84 3.000,00 

G-64778962 
Asociación Socio-
Cultural Radio Nikosia 

"Radio Nikosia: Generant xarxes, 
accions i trobades per a la 
sensibilització i inclusió social en 
salut mental en la Província de 
Barcelona" 84 8.029,20 

G-66220153 

Cuida la vida. 
Associació de 
Facilitadores pel 
Benestar Dansant sense etiquetes 84 1.500,00 

R-0800314-G 
Càritas Diocesana de 
Barcelona 

Servei d'ajudes econòmiques 
(SAE) 84 8.029,20 

G-58858416 Associació Rauxa 

Tractament d'enolisme crònic, 
tabaquisme i altres drogues en 
transeünts. 83 7.933,62 

G-60188521 

Associació els Amics 
de la Plaça Santa 
Madrona 

Suport i col·laboració amb el 
programa Baixem al carrer 83 1.460,00 

G-62599212 

Federació Catalana 
d'entitats contra el 
Càncer 

Foment de la participació 
ciutadana en la lluita contra el 
càncer 83 7.933,62 

G-63282917 

Associació de les 
Mucopolisacaridosis i 
síndromes relacionats 

Promoció a l'autonomia personal 
dels afectats de MPS i 
síndromes relacionades-
Fisioteràpia a domicili, 
psicoteràpia i Llar MPS per a 
nens/es hospitalitzats 83 3.000,00 

G-08998858 
Fundació Privada 
Prevent 

Unomas- Servei integral de 
foment de l'autonomia i millora 
de l'ocupabilitat de persones amb 
discapacitat i/o trastorn de salut 
mental 82 7.838,03 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

G-58650961 

Federació 
d'Associacions 
fundacions i patronats 
de les persones amb 
discapacitat física 
sensorial i intel·lectual SIADIF 82 7.838,03 

G-59546556 Fundació Trini Jove 
"Donem un pas endavant" Centre 
Obert Neus Puig 82 7.838,03 

G-60526068 
Associació Catalana de 
la Síndrome de RETT 

Programa d'intervencions 
adreçades a les nenes amb la 
síndrome de rett i les seves 
famílies 82 3.000,00 

G-63539571 
Fundació Privada 
Apado 

Projecte Som-hi! Projecte 
d'inserció sociolaboral adreçat a 
dones que es troben en risc o 
situació d'exclusió social. 82 7.838,03 

F-08640997 
Taller Jeroni de 
Moragas, SCCL 

Creació de Tic per enfortir les 
capacitats intel·lectuals, la salut 
mental i l'envelliment saludable 81 7.742,45 

G-58049016 

Fundació Privada 
President Amat 
Roumens Unint valors ... 80 7.646,86 

G-58443771 
Fundació Privada Banc 
dels Aliments 

Increment de recaptació i 
distribució d'aliments amb 
continuïtat de la xarxa de fred 80 7.646,86 

G-60941861 

Prodiscapacitats 
Fundació Privada 
Terrasenca PRODIS Notaturis 80 7.646,86 

G-62049382 

Federació 
d'Associacions de 
Familiars Malalts 
Alzheimer Catalunya 

Atenció i suport a les famílies 
cuidadores d'un malalt 
d'Alzheimer 80 7.646,86 

G-63880165 

Fundacio Internacional 
Miquel Valls contra 
l'Esclerosi Lateral 
Amiotròfica 

Suport domiciliari multidisciplinar 
dirigit a persones afectades 
d'esclerosi lateral amiotròfica 
(ELA) i les seves famílies. 80 7.646,86 

G-65469645 Aprenem Barcelona 
Suport a les famílies de les 
persones amb TEA 80 7.646,86 

G-25552951 

Coordinadora 
Síndrome de Down de 
Catalunya 

Promoció de l'autonomia 
personal de les persones amb 
Síndrome de Down. 79 6.430,78 

G-58253980 

Club Esportivo 
Minusválidos San 
Rafael 

Capacitació i suficiència personal 
i social 79 6.430,78 

G-58315953 Ateneu Santcugatenc 

Espai de Lleure (lleure social per 
a persones amb trastorn mental 
sever) 79 6.430,78 

G-60004314 

Fundació Privada 
Nostra Senyora dels 
Àngels Servei de tutela de gent gran. 79 6.430,78 

G-60136637 Fundació Privada Àuria Lleure a l'abast de tothom 79 6.430,78 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

G-60316411 
Associació d'Amputats 
Sant Jordi 

Benestar social: un enfocament 
transversal 79 6.430,78 

G-60515012 
ANDI DOWN 
SABADELL Pis Pont: Pisos de formació 79 6.430,78 

G-60889706 
Associació Dones no 
Estàndards 

Les no estàndards actuem: 
servei d'atenció psicosociolaboral 
de la dona amb discapacitat. 79 6.430,78 

G-61449104 

Associació 
Coordinadora d'ajuda 
unida 

Programa d'atenció integral i 
d'inserció sociolaboral de 
persones en risc d'exclusió social 
amb habitatges d'inclusió 79 6.430,78 

G-61630950 
Fundació Privada 
Tutelar Acidh 

Suport: integració de persones 
amb intel·ligència límit 79 6.430,78 

G-62444963 Fundació Futur 

Servei d'orientació, formació i 
inserció sociolaboral (SOFIL) de 
la fundació Futur 79 6.430,78 

G-62893128 

Fundació Privada 
Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes 

Activitats adreçades a l'atenció 
de necessitats social de 
persones i famílies. Pisos 
d'acollida per malalts desplaçats 
a Barcelona 79 6.430,78 

G-63352371 
Fundació Privada Llars 
Compartides 

Llars compartides. Una 
alternativa d'habitatge per a la 
gent gran en situació de risc 
social. 79 6.000,00 

G-64492713 
Associació Ajudam-
Predegent Tallers Estimulació Cognitiva 79 6.430,78 

G-64576739 
Ayuda a la Infancia sin 
Recursos AISBAND, música que integra 79 6.430,78 

G-65009235 
Fundació Àmbit 
Prevenció Integració drogodependents 79 6.430,78 

G-65602146 

Nara,-F Iniciatives 
Socials i Serveis 
Educatius L'hivernacle, un espai on créixer 79 4.464,68 

G-79362497 

Fundació Save the 
children- Delegació a 
Catalunya 

Jo a això no hi jugo! 
L'assetjament no és cosa de 
nens, és violència 79 6.430,78 

G-59154740 

Coordinadora Nacional 
de Jubilats i 
Pensionistes de 
Catalunya 

Grans voluntaris de la 
comunicació amb la gent gran 78 2.150,00 

G-59165100 

Fundació per la Lluita 
Contra l'Esclerosi 
Multiple 

Servei d'atenció psicosocial 
integral per a persones amb 
esclerosi múltiple i/o els seus 
familiars 78 6.349,38 

G-60764370 
Associació Catalana 
Síndrome X Fràgil 

Atenció a persones per la 
síndrome X Fràgil i famílies 78 6.349,38 

G-61797197 

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

Serveis d'intervenció integral per 
a la millora de l'ocupabilitat a l'Alt 
Penedès 78 6.349,38 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

G-08569303 Associació Esclat 
L'esport adaptat com a eina 
d'integració social. 77 6.267,98 

G-08859936 

Associació Pro-
Disminuïts Físics i 
Psíquics de Sant Cugat 
del Vallès 

Lleure per a persones amb 
pluridiscapacitat 77 6.267,98 

G-08931974 
Minyons Escoltes i 
Guies de Catalunya Som, fem, transformem 77 6.267,98 

G-58524927 

Associació de Familiars 
de Malalts d'Alzheimer 
de Barcelona 

Intervenció integral 
socioterapèutica adreçada als 
familiars cuidadors i a la persona 
diagnosticada de Alzheimer en 
fase lleu i moderada 77 6.267,98 

G-58774415 

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

Gaudim el lleure i millorem la 
nostra qualitat de vida 77 6.267,98 

G-59435180 
Associació Benestar i 
Desenvolupament 

PREINFANT. Programa de 
prevenció de maltractament 
infantil (0-3 anys) i 
acompanyament a la maternitat 
en situacions d'alt risc 
psicosocial 77 6.267,98 

G-61749917 

Associació per la 
Rehabilitació del Malalt 
Psiquic de l'Anoia Visc al matí 77 6.267,98 

G-63519417 Fundació Pare Manel 

Acció educativa integral amb 
infància i adolescència en risc 
social a Verdum i Roquetes. 
Centre obert Grup Muntanyès 
2016. 76 6.186,57 

G-63724405 

Associació Saó - Prat 
(Suport-Aprenentatge-
Orientació) 

Centre socioeducatiu Diürn: saó-
inserció (servei de suport a 
l'atenció primària i 
especialitzada) 76 6.186,57 

R-5800587-G 
Oblates del Santíssim 
Redemptor 

Dona i prostitució: Projecte 
d'acollida i d'inclusió sociolaboral 
2016. 76 6.186,57 

F-59197996 Femarec, SCCL FemVia 75 6.105,17 

G-08621922 
Federació de Persones 
Sordes de Catalunya 

Servei d'Atenció a Persones 
Sordes (SAPS) 75 6.105,17 

G-59620617 

Associació de Famílies 
nombroses de 
Catalunya 

Servei d'informació i 
assessorament de famílies 
nombroses de Catalunya. 75 6.105,17 

G-60017464 
Fundació Privada 
Amics de la Gent Gran 

La bufanda de la iaia. Teixint 
amistat amb la gent gran 75 6.105,17 

G-60168853 
Fundació Malalts 
Mentals de Catalunya 

Món de la malaltia mental: 
assessorament a famílies i 
professionals. 75 6.105,17 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

G-60611589 

Centre Cultural de 
Formació i Ocupació 
Professional Sant Martí A tu lado. 75 6.105,17 

G-61314290 

Associació de 
Voluntaris i Amics de 
l'Hospital Sant Jaume 
de Calella 

Taller l'encenall: Centre de 
suport personal per a la 
integració social. 75 6.105,17 

G-61314621 Fundació Els Xiprers Projecte sòcio-sanitari 75 6.105,17 

G-61884359 
Fundació Autònoma 
Solidària 

Programa socioeducatiu CROMA 
igualtat d'oportunitats en l'accés 
a l'educació d'infants en risc 
d'exclusió a la província de 
Barcelona. Desenvolupament del 
curs 15-16 75 6.105,17 

G-62123484 Pallapupas 
Projecte suport famílies de 
persones amb trastorn mental 75 6.105,17 

G-62781935 Centre d'Acollida Assís 
Atenció integral a persones en 
situació d'exclusió social 75 6.105,17 

G-63448799 
Associació Síndrome 
Asperger de Catalunya TEA en femení 75 6.105,17 

R-0800324-F 

Fundació Parroquia 
Sant Joan d'Horta-Caliu 
Espai d'Acolliment Caliu espai d'acolliment 75 6.105,17 

F-61969093 
Integració Social de 
Menors-ISOM- SCCL 

Espai socioeducatiu Llefià- 
Servei de suport a les famílies 
amb infants 0-3 en situació de 
risc 74 3.839,28 

F-65633703 L'Estoc, SCCL 

Millora de l'ocupabilitat de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 74 3.839,28 

G-08633596 

Associació Centre 
d'Higiene Mental Les 
Corts 

Espai Jove.net: Programa 
d'atenció als adolescents en risc 
de patir un trastorn mental i les 
seves famílies. 74 3.839,28 

G-08831000 
Fundació Privada Casal 
Benèfic Premianenc 

Consolidació de la implantació 
del Model AICP a la residència 
Casal Benèfic Premianenc 74 3.839,28 

G-58219874 ATRA Associació Actua tots per tots 74 3.839,28 

G-58311564 
Club Infantil i Juvenil 
Sanfeliu - Sant Idelfols 

Casal jove 2016: Intervenció 
socieducativa amb adolescents i 
joves de barri Sanfeliu i Sant 
Ildefons 74 3.839,28 

G-58371907 

Som Fundació 
Catalana Tutelar 
Aspanias 

Informació i assessorament 
sobre el procediment 
d'incapacitació i tutela 74 3.839,28 

G-58376872 

Centre Especial 
d'Ocupació del 
Maresme de Mataró 

Roda de competències. 
Desenvolupem competències, 
generem oportunitats 74 3.839,28 

G-58419938 

Associació de Familiars 
de Malalts Mentals de 
Catalunya 

Família present . Programa 
d'intervenció familiar en l'àmbit 
de la salut mental 74 3.839,28 
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G-58433756 Sida Studi 

Millora dels materials pedagògics 
i mecanismes d'avaluació de 
l'Acció de Suport de promoció de 
la saluta sexual a desplegar en 
centres de justícia juvenil en el 
marc del programa "Educació per 
a la Salut" 74 3.100,00 

G-58452210 
CAE. Formació i 
Serveis Sòcio-Culturals 

Lúcids. Projecte 
d'acompanyament i reforç 
personal i escolar 74 3.839,28 

G-59133520 
Lliga Reumatològica 
Catalana 

Programa d'atenció psicosocial i 
promoció de l'autonomia 74 3.839,28 

G-59429290 
Associació Compartir - 
Grup Social Marista Centre obert compartir "El pinar" 74 3.839,28 

G-59460543 

Federació Francesc 
Layret COCEMFE-
Barcelona 

Red Capacita: portal de suport 
per associacions amb 
discapacitat física i/o orgànica 74 3.839,28 

G-60452703 
Fundación Privada 
AMIBA El cuidador sostenible 74 3.839,28 

G-60531100 

Associació Catalana 
d'Integració i 
Desenvolupament 
Humà 

Suport a l'orientació i integració 
sociolaboral per a persones amb 
intel·ligència límit en risc 
d'exclusió social 74 3.839,28 

G-60729084 

Assistència i Gestió 
Integral, Fundació 
Privada 

Programa d'atenció integral a 
infància i adolescència en 
situació de risc social i les seves 
famílies 74 3.839,28 

G-60739687 

Associació 
d'Intervenció en 
Drogodependències 
d'Egara Taler servim 74 3.839,28 

G-61019642 
Associació Iniciatives 
Solidàries 

Llar per a persones en extrema 
pobresa 74 3.839,28 

G-61183216 

Centre de Promoció 
Social "Francesc 
Palau" En clau d'inserció 74 3.839,28 

G-61258935 
Club Esportiu Esbonat i 
Amistat Barcelona 

Integració social de persones 
afectades de paràlisi cerebral a 
través de l'esport 74 3.839,28 

G-61377586 
Fundació Privada 
ADANA 

Activitats per la prevenció de 
l'exclusió social de nens i joves 
amb TDAH 74 3.839,28 

G-62716535 
Fundació Privada Lar 
per Malats Mentals 

Servei de tuteles Fundació Lar a 
la província de Barcelona 74 3.839,28 

G-62957212 

Fundació Privada 
Uszheimer per a 
Malalties 
Neurodegeneratives 

Grup de suport a famílies 
cuidadores d'Alzheimer. 74 3.839,28 

G-63184527 
Fundació Privada 
ProVellesa Autònoma 

La tutela: mesures de protecció 
vers la gent gran incapacitada 
judicialment. 74 3.839,28 
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G-63424519 
Fundació Privada 
Germina Centre Obert Germina 74 3.839,28 

G-64147184 

Fundació Privada 
Institut de Reinserció 
Social 

Aferra't. Servei per a la millora de 
l'autonomia personal i la 
ocupabilitat 74 3.839,28 

G-64216385 
Fundació Vicki 
Bernadet Paraules que fan xarxa 74 3.839,28 

G-64821309 
Fundació Privada 
Atendis 

25 Anys per aconseguir que ells i 
elles tinguin una feina digna 74 3.839,28 

G-65075384 
Associació Susoespai. 
Creació i Salut Mental Com m'agrada l'art 74 3.839,28 

G-65289712 
Club Esportiu Fem 
Esport Mataró Club esportiu Fem Esport Mataró 74 3.839,28 

G-65310708 
Associació Cal Graells-
Equinoteràpia 

Integració social de nens amb 
necessitats educatives diferents: 
el cavall com a element 
integrador 74 3.839,28 

G-65687493 
Asociación Grupo 
Teatro Imagina Projecte Imagina 74 3.839,28 

G-65955387 
Associació No Somos 
Invisibles No somos invisibles. 74 3.839,28 

G-66000522 
Associació De mano en 
mano 

Projecte esportiu: Handbol per 
tothom discapacitats psíquics i/o 
malalts mentals 74 3.839,28 

G-66264953 
Associació 
Espigoladors 

Una aposta per l'economia 
circular dels aliments a 10 
municipis 74 3.839,28 

G-81802290 

Fundació Infantil 
Ronald McDonald. Seu: 
Casa Ronald McDonald 
de Barcelona 

Una Llar fora de la Llar per als 
infants malalts i les seves 
famílies en situació de 
vulnerabilitat social. Famílies 
cuidadores 74 3.839,28 

R-0801621-D 
Càritas Parroquial de 
Berga Anant més enllà 74 3.839,28 

R-0801934-A 
Caritas Diocesana de 
Terrassa 

Els horts socials de Càritas: 
L'hort de Can Amat (Les Fonts 
de Terrassa) i l'hort del Lledoner 
(Granollers) 74 3.839,28 

F-08852279 

Coop. De Treball 
Calandra Societat 
Coop. Catalana 
Limitada 

Integració social i igualtat 
d'oportunitats de les persones 
amb discapacitat i/o trastorn 
mental 73 3.787,40 

G-58377839 
Associació Alba, ajuda i 
reinserció toxicòman 

Prevenció de les 
drogodependències 73 3.787,40 

G-58670753 Associació Diomira 

Fem un "clic" pel barri. 
Actuacions d'inclusió i promoció 
social de la infància, 
l'adolescència i les famílies 73 3.787,40 

G-61688560 

Associació Espanyola 
Síndrome de Cornelia 
de Lange 

Un infant amb síndrome cornelia 
de Lange té dret a tit, fins i tot a 
saber que existeix 73 3.787,40 
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G-61800892 

Associació Catalana de 
Familiars i Malalts 
d'Esquizofrènia 

Programa d'acompanyament 
social familiar per a persones 
afectades d'esquizofrènia i els 
seus familiars (PAF) 73 3.787,40 

G-62292545 
Fundació Humanitària  
Dr. Trueta Servei de voluntariat terapèutic 73 3.787,40 

G-65100141 
SARÄU. Associació 
d'Oci Inclusiu 

Saräu 3.0: L'oci com a eina de 
benestar i inclusió social 73 3.787,40 

G-08897696 
Fundació Catalana 
Síndrome de Down Connecta servei de temps lliure 72 3.735,52 

G-08974917 Associació Tapís 

Aktua- Itineraris integrals 
d'inserció laboral amb beca-salari 
per a joves en situació de risc 
d'exclusió 72 3.735,52 

G-60280328 
Fundació del Bàsquet 
Català Bàsquet per a tothom 72 3.735,52 

G-63214043 
Fundació Quatre Vents 
- Fundació Privada 

Servei d'atenció d'infants i 
famílies quatre vents 72 3.735,52 

G-63435614 
Fundació Projecte 
AURA 

Inserció i promoció laboral per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 72 3.735,52 

G-63552814 

Associació Prevenció i 
Informació del Càncer 
Molins El fil de la vida. 72 2.985,81 

G-65149601 
Associació de Sordcecs 
de Catalunya 

Servei d'atenció a les persones 
sordcegues (SAPSC) 72 2.600,00 

G-65715385 
Fundación Acción 
Bienestar y Desarrollo 

Fuel Poverty Group: Xarxa per 
l'eradicació de la pobresa 
energètica en col·lectius en 
situació de vulnerabilitat social 72 3.735,52 

R-0800035-H 

Ordre Hospitalària de 
Sant Joan de Déu - 
Obra Social 

Escola amiga i 365 batecs: 
testimonis de lluita contra 
l'estigma 72 3.735,52 

R-0801973-I 
Caritas Diocesana de 
Sant Feliu de Llobregat 

Atenció a infants i adolescents 
en situació de risc social i les 
seves famílies 72 3.735,52 

G-64641582 
Fundació Privada 
Mambré 

Servei d'inserció laboral. Projecte 
de suport a la reinserció laboral 
de persones en situació de 
sense llar 71 3.683,64 

R-5800402-I 
Fundació Ajuda i 
Esperança 

Atenció telefònica urgent i 
immediata a persones amb 
trastorn mental i familiars 71 3.683,64 

R-5800698-B La Semilla de Trigo 

Llavors: Projecte matern infantil 
per a famílies en situació 
d'exclusió social. 71 3.683,64 

B-64697519 Fundació Itinerarium 
Fútbol inclusiu als clubs 
esportius 70 3.631,76 

F-08237562 Cipo, SCCL Artesania per la inclusió 2016 70 3.631,76 

G-08849283 
Associació per la 
Integració del Deficient 

Atenció urgent al col·lectiu 
discapacitat en situació de 
desampar 70 3.631,76 
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G-58711037 

Associació Catalana 
per la infància 
maltractada 

Drets en acció: Bon tracte als 
infants i adolescents 70 3.631,76 

G-59898502 

Federació 
d'Associacions Gitanes 
de Catalunya Amen las samas 70 3.631,76 

G-60465838 
Associació Grup Caliu-
Iniciatives pel Lleure 

Treballant per la promoció i 
inclusió social de persones amb 
discapacitat intel·lectual des de 
l'àmbit del lleure i la formació 70 3.631,76 

G-60515707 

Associació per a la 
Salut familiar i 
comunitària Ventijol 

Cruïlla: Programa d'atenció 
psicosocial a menors en situació 
de risc i a les seves famílies 70 3.631,76 

G-60965233 Salut Mental Sabadell Espai del soci 70 3.631,76 

G-61240958 

Associació de Lleure 
pro Persones amb 
Discapacitat 
Intel·lectual RATIO: Generant oportunitats 70 3.631,76 

G-61400073 Bona Voluntat en Acció 
Inserció sociolaboral al Poble-
Sec 70 3.631,76 

G-62048418 

Associació d'Entitats 
terrassenques per la 
inserció sociolaboral 

La trobada. "El restaurant del 
temps" 70 3.631,76 

G-62564372 
Fundació Privada Ana 
Ribot Duran Regala somriures 70 3.631,76 

G-63172985 

Fundació Privada La 
Roda, d'Accions 
Culturals i del Lleure Teatre social per a joves 70 3.631,76 

G-63277784 

Associació Catalana de 
Persones amb 
Malalties 
Neuromusculars 

Suport integral a les famílies 
cuidadores i foment de 
l'autonomia de les persones amb 
discapacitat 70 3.631,76 

G-64771322 
Asociación Banco 
Farmacéutico Fons social de medicaments. 70 3.631,76 

G-64980501 Associació In via Projecte endavant 70 3.631,76 

G-65258659 
Associació per a  la 
Inserció Social i Laboral 

Projecte de pisos assistits: 
Trajecte i eina 70 3.631,76 

G-65334930 Fundació Paideia El color del futur 70 3.631,76 

G-65664906 

Associació grup 
integrador de 
minusvàlids de Mataró i 
Maresme Espai de lleure, oci i benestar 70 3.631,76 

G-66178914 Ampa Arboç 

Espais terapèutics de suport a 
pares i mares d'infants 
pluridiscapacitats 70 3.631,76 

F-61826053 

ACTUA S.C.C.L. 
Cooperativa Sense 
Ànim de Lucre "Ben Acompanyats" 69 2.069,42 

F-63280614 Grandalla, SCCL Volem sortir 69 2.069,42 

G-08317059 AUXILIA Potenciant les capacitats 69 2.069,42 
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G-08631574 

Associació per a la 
Rehabilitació de les 
persones amb Malalt 
Mental 

Dual: Model d'atenció integral per 
a persones amb patologia dual. 69 2.069,42 

G-08667479 
Fundació Centre Obert 
Joan Salvador Gavina Monitors pel Futur 2016 69 2.069,42 

G-08691404 
Associació de Sords de 
Sabadell 

Programa d'activitat física 
adaptada a les persones sordes 
adultes 69 2.069,42 

G-08774424 AIS Pro-Juventud 

Programa conjunt d'intervenció 
psicològica i competència 
familiar per a joves amb 
addiccions tecnològiques i els 
seus familiars. 69 2.069,42 

G-08892895 
Associació Asteroide B-
612 

Manteniment de l'empresa 
d'inserció laboral EINA. 69 2.069,42 

G-08917262 L'Hora de Déu 

Projecta d'atenció de necessitats 
bàsiques a famílies dins del 
llindar de la pobresa extrema. 69 2.000,00 

G-08921991 
Associació d'ajuda als 
toxicòmans 

Programa d'acollida 
d'emergència per a dones en risc 
d'exclusió social 69 2.069,42 

G-58071507 

La Tutela. Fundació 
Privada Catalana 
Tutelar de 
Discapacitats Psíquics i 
Persones Grans 

Fem un llaç. Projecte per reforçar 
el vincle amb les famílies de 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 69 2.069,42 

G-58500786 
Club Muntanyenc Sant 
Cugat 

Atletisme adaptat, atletisme 
inclusiu. 69 2.069,42 

G-58658238 Associació Dit i Fet 

Consolidació projecte: Acolliment 
de persones majors de 50 anys 
sense llar. 69 2.069,42 

G-58864679 

Associació de 
Paraplègics i Grans 
Minusvàlids de 
Catalunya 

Assistència personal i promoció 
per a la vida autònoma de 
persones amb gran discapacitat 
física 2015. Ampliació als 
municipis de la província de 
Barcelona 69 2.069,42 

G-58892530 

Coordinadora Contra la 
Marginación de 
Cornellà 

Programa d'Atenció a Persones 
Preses 69 2.069,42 

G-59165316 
Llar Del Pensionista 
Lillet 

La participació de la gent gran 
com a teràpia comunicativa 69 500,00 

G-59342170 
Associació Cultural 
Tretze Sortint de dubtes 69 2.069,42 

G-60171253 

Fundació Privada Pro-
Disminuïts Psíquics de 
Finestrelles 

FinesGO. Itinerari cap a la 
comunitat 69 2.069,42 

G-60338878 
Associació Vallès 
Amics de la Neurologia 

Psicologia i assessorament 
social 69 2.069,42 
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G-60554425 
Club Esportiu Horitzó 
1994 

Activitats físiques adaptades com 
a eina d'integració social de les 
persones discapacitades al 
Vallès Occidental 69 2.069,42 

G-60605318 

Associació de 
Cardiopaties 
Congènites 

Atenció psicosocial a persones 
afectades per cardiopaties i les 
seves famílies 69 2.069,42 

G-61003273 

Associació de 
Trasplantats Hepàtics 
de Catalunya 

Suport i acompanyament a 
persones trasplantades 
hepàtiques i les seves famílies 69 2.069,42 

G-61095220 

Associació de 
trasplantats cardíacs 
Cors Nous 

Tenim un gran cor, i volem ajuda. 
Pis d'acollida per trasplantats 
cardíacs 69 2.069,42 

G-61125449 

Grup Recreatiu, 
Educatiu, Social, 
Cultural i Alternatiu 

Dona'm la mà. Un projecte 
d'acompanyament i suport 
familiar 69 2.069,42 

G-61225918 
Fundació Privada 
Avismón-Catalunya 

Atenció a les necessitats socials 
de les persones grans sense 
recursos 69 2.069,42 

G-61246401 

Associació de Pares de 
Nens Sords de 
Catalunya-L'Esplai Comunicar dins la Família 69 2.069,42 

G-61319265 Club Esportiu Pingüí Restem diferències 69 2.069,42 

G-62356159 Fundació Privada Main Profit 69 2.069,42 

G-62394556 
Fundació Congrés 
Català de Salut Mental 

Fundació CCSM: una iniciativa 
per la salut mental comunitària 69 2.069,42 

G-62659230 Creación Positiva 
Atenció psicosocial a dones i 
homes que viuen amb VIH 69 2.069,42 

G-63115745 
Fundación Privada 
Pedro Salesa Cabo 

Atenció a la gent gran amb 
sordesa 69 2.069,42 

G-63202071 
Fundació Salut i 
Envelliment UAB 

Projecte pilot de creació de 
xarxes municipals 
d'acompanyament comunitari de 
persones grans en situació de 
fragilitat, dependència lleu o 
moderada i/o vulnerabilitat social 69 2.069,42 

G-63369755 
Fundació Privada 
Jubert Figueras 

Acompanyament per a Famílies 
cuidadores desplaçades sense 
recursos 69 2.069,42 

G-63509616 
Fundació Privada Mans 
a les Mans 

Itinerari d'orientació formativa en 
l'àmbit laboral "Abans de decidir 
has de provar" 69 2.069,42 

G-63570709 
Fundació Privada Mas 
Albornà 

La bugaderia. Fem net amb les 
oportunitats socials i laborals 69 2.069,42 

G-63974380 

Associació de Familiars 
de Malalts d'Alzheimer 
del Maresme 

Suport emocional adreçat a 
cuidadors familiars de persones 
diagnosticades d'Alzheimer 69 2.069,42 

G-64041353 
Alzheimer Catalunya 
Fundació 

Ajudar i protegir abans. La 
pretutela 69 2.069,42 

G-64373608 

Fundació Privada 
Desenvolupament 
Comunitari 

APROPA'T a la diversitat 
funcional 69 2.069,42 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

220 
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

G-64570617 
Associació per la Vida 
Independent 

Projecte: Viure a casa amb 
suport, autonomia i seguretat. 69 2.069,42 

G-64615206 
Recursos Educatius per 
la Infància en Risc Servei Integral al menor 69 2.069,42 

G-64650930 
Fundació Privada 
ECOM 

CoAcces Promoció del 
coneixement i la innovació 
col·lectiva en accessibilitat 69 2.069,42 

G-64833080 

Asociación de 
Alternativas, Motivación 
y Acompañamiento La llar són les persones 69 2.069,42 

G-65258410 

Fundació Privada 
Asproseat, Empresa i 
Treball 

Educació mediambiental: de l'oli 
brut al carburant net 69 2.069,42 

G-65525180 

Servei d'Atenció a la 
Dependència Sant 
Joan de Déu. F. 
Privada 

Prevenció de riscos i seguretat 
en la cura de persones 
dependents 69 2.069,42 

G-65671828 
ActivaMent Catalunya 
Associació 

Programa integral de Capacitació 
i Apoderament de la Base Social 
per l'Autogestió i la Inclusió 69 2.069,42 

G-66084666 Associació Anadromes 

Anadromes: itineraris 
personalitzats d'inserció 
sociolaboral per a la millora de 
l'ocupabilitat 69 2.069,42 

G-66095589 
Associació oncològica 
integrativa 

Activitats en família per prevenir 
i/o superar el càncer 69 2.069,42 

G-66232216 Associació Entramat Teixint oportunitats socials 69 2.069,42 

G-66335068 
Associació Hospice.cat 
(En constitució) 

Espai "Can Glam" Servei obert 
per a malalts crònics avançats 69 2.069,42 

G-81833667 
Fundación 
Odontológica Solidaria 

Millora de les condicions 
d'atenció de les tres clíniques 
dentals solidàries gestionades 
per Odontologia Solidària a la 
demarcació de Barcelona a 
Granollers, Badalona i Manresa 69 2.069,42 

Q-2866001-G 
Creu Roja Espanyola a 
Barcelona Suport a les famílies 69 2.069,42 

R-5800645-C 
Hospital de Sant Joan 
de Déu de Barcelona 

Detecció i atenció a les 
necessitats de famílies en risc 
d'exclusió social 69 2.069,42 

V-64425721 

Federació Catalana de 
Famílies 
Monoparentals Més que mai 69 2.069,42 

W-0016043-B AFEV Barcelona 
enTàndem: mentoria social per a 
joves i infants 69 2.069,42 

F-65735714 TARPUNA SCCL 2a fase pilot d'un banc d'energia 68 2.039,43 

G-60427523 Actuavallès Bugaderia solidaria d'Actuavallès 68 2.039,43 

G-60592458 
Associació d'estudiants 
de ciències de la salut SCORA X-Change Catalunya 68 1.000,00 

G-60990223 Voluntaris d'Olesa Viu actiu des del voluntariat 68 600,00 
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G-61143236 

Associació Centre 
d'Esplai Infantil i Juvenil 
Eixida Camps Blancs Espai familiar: La Catifa 68 2.039,43 

G-62343959 

Fundació Privada 
PRESME (Pro 
Educació i Salut 
Mental) 

Servei d'Assessorament a Pares 
i Mares amb fills de fins 6 anys, 
de població vulnerable i amb risc 
d'exclusió social 68 2.039,43 

G-62494026 
Fundació Social del 
Raval 

El racó de la infància, 
adolescència i joventut 68 2.039,43 

G-62761127 
Associació Social 
Forma 21 Ajudem-nos a aprendre 68 2.039,43 

G-62877022 

Associació Rural 
d'Atenció a les 
Demències i l'Alzheimer 

Teràpies no farmacològiques, 
xerrades d'informació-difusió i 
activitats de lleure per a 
persones amb demència. 68 2.039,43 

G-65187056 
Fundació Privada Tac 
Osona 

Envelliment actiu i digne en les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 68 2.039,43 

G-65206427 

Associació per a 
l'estudi i tractament de 
les dificultats 
d'aprenentatge. 

Projecte escolar d'atenció a les 
dificultats de l'aprenentatge de la 
lectura, adreçat a infants en risc 
d'exclusió social "La clau de 
l'èxit". 68 2.039,43 

G-65665523 

Fundació Tutelar 
Assessorament i 
Protecció de Persones 
Amb Discapacitat 

Formació i assessorament 
FUTAPPD 2016 68 600,00 

G-65809600 
Associació Emaús 
Rural d'Acció Social 

Llar Santa Maria del Camí: 
Obrint camins de vida digna. 68 2.039,43 

Q-5856227-C 
Federació Catalana de 
Vela 

Infants i Veles:  Reforç de 
l'autoestima dels infants 
exposats a la violència de gènere 
i de les seves mares víctimes 
d'aquesta violència, i millora del 
vincle afectiu, mitjançant la 
pràctica de l'esport de la vela 68 2.039,43 

G-17679267 
Fundació Privada 
Gentis 

SAP- servei d'atenció psicològica 
i suport socioeducatiu 67 1.039,34 

G-58698697 
Associació Club 
d'Esplai La Florida 

Desbloquegem els blocs ! 
Activitats socioeducatives a la 
zona dels blocs de la Florida 67 1.039,34 

G-59444281 

Iniciatives 
Sòcioculturals - Centre 
d'Esplai Guadalhorce 

Espai diari d'educació, prevenció 
i inclusió 67 1.039,34 

G-59497149 
Associació de Jubilats 
de Taradell Anglès per a gent gran 67 850,00 

G-61556460 Associació Estel Tapia 
Viaranys envers la inserció social 
i laboral 67 1.039,34 

G-61690467 Fundació Privada Talita 
TALITA - Fem equip: Activitats 
d'integració social i temps lliure 67 1.039,34 

G-62202338 
Associació Artescena 
Social 

Taller de teatre i circ social 
"Ekilibris" 67 1.039,34 
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G-62219761 
Casal de la gent gran 
"El Caliu" de Calders Activa't 67 1.000,00 

G-64555204 
Fundació Soñar 
Despierto 

Prevenció i atenció 
socioeducativa per infants i 
adolescents en situació de risc 
en els centres oberts. 67 1.039,34 

G-64722655 

Fundació Privada per a 
la promoció de 
l'esportista adaptat 

Aquazul: Escuela de Natación 
Adaptada. 67 1.039,34 

G-64876840 
Fundació Privada 
Enllaç 

Promoció de l'envelliment actiu 
entre les persones grans LGTBS 67 1.039,34 

G-65620650 

Fundación Deportiva de 
Hípica Adaptada 
Federica Cerdá 

Integració social i millora de les 
capacitats mitjançant hipoteràpia. 67 1.039,34 

G-66360181 
Associació Centre 
Educatiu Esclat Projecte Joves XL 67 1.039,34 

R-0800885-F Salesians Sant Jordi 
Aula d'estudi: suport al procés 
escolar 67 1.039,34 

A-59835454 
Icaria Iniciatives 
Socials. SAL 

L'adquisició de competències 
transversals clau en la inclusió 
social i laboral de les persones 
amb discapacitat intel·lectual en 
el sector del turisme i la hoteleria 66 1.023,82 

F-08388043 
Taller Escola 
Barcelona, SCCL 

Servei de menjador pels socis 
treballadors i usuaris del grup 
cooperatiu 66 1.023,82 

F-08704041 Escola Gregal SCCL Menjador solidari Gregal 66 1.023,82 

F-58700188 Tallers Guinardó. SCCL 

Ens fem grans ! Servei d'atenció 
diürna a persones amb 
discapacitat intel·lectual en 
procés d'envelliment 66 1.023,82 

F-59320952 

Centre d'Atenció a la 
Primera Infància del 
Vallès Oriental, SCCL 

Atenció a domicili i a les escoles 
bressol d'infants amb problemes 
de desenvolupament 66 1.023,82 

F-61054706 

Grup de Serveis 
d'Iniciativa Social, C.O. 
Barcanova-Montflorit 

El ioga, una eina excel·lent per a 
posar en pràctica la inclusió 
social: tallers inclusius 66 1.023,82 

F-62576004 TEB Vallès SCCL 

OnaTEB - Espai radiofònic fet 
per persones amb discapacitat 
intel·lectual 66 1.023,82 

G-08339871 
Fundació Benèfica 
Assis Envelliment actiu i saludable 66 1.023,82 

G-08424871 

Fundació Privada 
Benèfica Maria 
Raventós 

Fomentant l'autonomia-
Residència Maternal. 66 1.023,82 

G-08496622 

Unió de Jubilats i 
Pensionistes de la UGT 
de Catalunya Con volem ser cuidats 66 1.023,82 

G-08526485 
Associació de Malalts 
de Ronyó 

Suport al pacient amb 
insuficiència renal crònica que 
rep tractament de diàlisi o bé 
està trasplantat. 66 1.023,82 
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G-08655615 
Fundació Hospital de 
nens de Barcelona 

Atención psicoterapéutica a 
población infantil en riesgo de 
exclusión social. 66 1.023,82 

G-08689770 

AMPA Col.legi N. Jose 
Montmany de Sant 
Feliu de Llobregat 

Suport escolar per a infants amb 
risc d'exclusió 66 1.023,82 

G-08917247 

Associació d'Alcoholics 
Rehabilitats de Santa 
Coloma de Gramenet 

Manteniment de la treballadora 
social. 66 1.023,82 

G-08917635 Foment Martinenc Petits somriures 66 1.023,82 

G-08971749 
Institució Benèfica 
Amics dels Avis 

La rítmica aplicada al món de les 
demències. 66 1.023,82 

G-17324864 
Centre Català de 
Solidaritat 

Centre d'acollida per a persones 
amb drogodependència 66 1.023,82 

G-17925215 
Fundació Privada 
Resilis 

Promoció i seguiment del 
benestar físic i emocional. 66 1.023,82 

G-58040775 Lluïsos de Gràcia No estiguis sol 66 1.023,82 

G-58138785 
Grup Horitzó del 
Berguedà Transformem l'estigma 66 1.023,82 

G-58174632 

Asociación cultural 
galega Rosalía de 
Castro 

Aula d'informàtica per la gent 
gran 66 1.023,82 

G-58212903 
Federació d'Ateneus de 
Catalunya L'Ateneu és casa teva 66 1.023,82 

G-58313164 

Federació d'Entitats 
Culturals de Badia del 
Vallès Botiga social L'Olivera 66 1.023,82 

G-58327289 Bidó de Nou Barris 

Formació i circ social: una 
proposta pedagògica 
d'intervenció comunitària i 
d'inclusió social, any 2016 66 1.023,82 

G-58344318 
Associació Centre 
d'Esplai Xixell 

Activitats socioeducatives de 
vacances adreçades a infants i 
adolescents (3 a 17 anys) en risc 
d'exclusió social de l'esplai Xixell 
2016 66 1.023,82 

G-58388125 
Fundació Pro Vida de 
Catalunya 

Assistència i ajut a dones 
gestants i/o mares amb nadons, 
en situació de risc d'exclusió 
social 66 1.023,82 

G-58422791 
Associació de Veïns 
Font dels Capellans Ludoavis 66 1.023,82 

G-58816273 

Federació 
d'Associacions de 
Veïns de Manresa 

"Amunt" tota pedra fa paret. 
Projecte de reforç escolar de la 
fam 66 1.023,82 

G-59055525 
Coordinadora d'Entitats 
del Poble Sec Poble-sec per a tothom 66 1.023,82 

G-59084236 Centre d'esplai druida 
Eduquem plegats- un espai 
educatiu, esplai inclusiu 66 1.023,82 

G-59088120 
Fundació Germà 
Tomàs Canet 

Bugaderia social Sant Joan de 
Deu. Manresa 66 1.023,82 
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G-59422378 
Casal infantil i juvenil El 
Quijote La llavor, germinar i créixer 66 1.023,82 

G-59575621 
Associació de Veïns 
Can Jofresa 

La gent gran de Can Jofresa 
s'anima 66 1.023,82 

G-59816991 Fundació Champagnat Centre obert Rialles 66 1.023,82 

G-59857862 
Cercle d'Artistes sords 
units M'agrada l'art en versió original 66 1.023,82 

G-59899260 
Grup d'Esplai La 
Fàbrica de Can Tusell 

Prevenció socio-educativa diària 
per infants 66 1.023,82 

G-60022787 Fundació Privada Escó Espai Dona 66 1.023,82 

G-60067345 

Associació Assistencial 
Llar Trobada, Pare 
Damià Llar Trobada 66 1.023,82 

G-60192614 
Arquitectura sin 
fronteras. España Inclusió per a un habitatge digne 66 1.023,82 

G-60234838 
Associació Juvenil 
Tronada Colònies d'estiu 2016 66 1.023,82 

G-60424900 
Associació Natura i 
Salut Barcelona Capacita 66 1.023,82 

G-60439189 
Fundació Acollida i 
Esperança 

SAVA: Servei d'Acompanyament 
de la Vida Autònoma 66 1.023,82 

G-60697885 Associació L'Esquitx Suport Familiar 66 1.023,82 

G-60701000 Gais Positius Més info, menys danys. 66 1.023,82 

G-60754165 
Agrupació Cultural 
Riubrogent Entorns i vida a Sant Mateu 66 1.023,82 

G-60859477 Assadega'm 

Grups psicoeducatius pel 
tractament de la depressió i 
l'ansietat de persones amb risc 
d'exclusió social 66 1.023,82 

G-60912029 
Associació Juvenil 
Esquitx 

Projecte InserJove "Oportunitats 
pels joves" 66 1.023,82 

G-61017042 

Fundació Privada 
Tutelar Família i 
Societat 

Exercici del servei tutelar al 
Vallès occidental 66 1.023,82 

G-61095006 
El Far, Servei Social 
Protestant Centre Obert Moisès 66 1.023,82 

G-61197653 
Federació Catalana de 
l'Esplai 

Aprendre+divertir-se= Èxit 
educatiu. 66 1.023,82 

G-61236261 
Associació Centre 
Obert Heura Gràcia 

Espai de relació i tallers 
socioeducatius 66 1.023,82 

G-61332284 
Grupo de Trabajo sobre 
Tratamientos del VIH 

InfoVIHtal: Punt d'informació, 
atenció i acompanyament per a 
persones immigrants amb el VIH 
o en risc d'adquirir-lo 66 1.023,82 

G-61356689 
Associació Punt de 
Referència 

Projecte mentoria social: 
fomentant un model de 
participació i ciutadania activa 66 1.023,82 

G-61391850 Fundació Carles Blanch Centre obert Sant Jaume 66 1.023,82 

G-61409678 Fundació Rubricatus 

Servei social d'àpats a domicili 
per a la gent gran al Prat de 
Llobregat 66 1.023,82 
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G-61482253 

Associació de Familiars 
de malalts d'alzheimer 
de Gavà 

Centre d'activitats terapèutiques 
de F.A.G.A. 66 1.023,82 

G-61493854 
Fundació privada ictus 
malaltia vascular Viure després d'un ictus 66 1.023,82 

G-61691127 

Associació Esportiva 
BCN Discapacitats 
Psíquiques 

Promoció d'activitats esportives 
per a persones amb discapacitat 
psíquica 66 1.023,82 

G-61715579 
AMBAR Associació 
contra el maltractament 

Servei d'atenció psicològica a 
adolescents en risc social i les 
seves famílies (SAPA) 66 1.023,82 

G-61750048 
Raval En Acció. 
Associació 1@1: la força de l'educació 66 1.023,82 

G-61782884 

Asociación de 
familiares de enfermos 
mentales de l'Hospitalet 
de Llobregat 

Programa de voluntariat del club 
social "El roure" 66 1.023,82 

G-61959417 Suport Castellar 
Pis supervisat per a persones 
amb malaltia mental 66 1.023,82 

G-61964102 
Associació 
ProHabitatge 

Projecte d'Afavoriment de la 
Convivència i Dinamització 
Comunitària al Plade les Fonts 66 1.023,82 

G-62059043 

Associació de Familiars 
i Afectats per Malaltia 
Mental del Garraf 

Hort social per a persones 
afectades per malaltia mental. 66 1.023,82 

G-62097258 Aula d'Estudis Socials Inclús: Cinema i Discapacitat 66 1.023,82 

G-62149562 
Fundació El Somni dels 
Nens 

El somni dels nens (Atenció, 
suport, acompanyament i 
activitats per nens malalts) 66 1.023,82 

G-62190731 

Eines per a l'Orientació 
i el Desenvolupament 
dels recursos humans 

Suport a infant i joves en risc 
d'exclusió social promoció de la 
salut prevenint riscos associats 66 1.023,82 

G-62207899 
Fundació Privada 
Concepció Juvanteny 

Projecte integral de suport a la 
majoria d'edat. 66 1.023,82 

G-62397476 
Associació Cedre per a 
la Promoció Social Reculls d'acollida La Caseta 66 1.023,82 

G-62484100 
Club de ball esportiu 
SWING MANRESA ¡Juntos somos la fuerza! 66 1.023,82 

G-62572409 
Fundació Banc de 
Recursos 

Pont alimentari,: Menys 
malbaratament, més solidaritat 66 1.023,82 

G-62670187 

Fundació Privada 
d'Inserció 
Desenvolupament 
Acompanyament 

Servei d'Orientació Familiar 
"Ponts" 66 1.023,82 

G-62727185 
Iniciatives de Solidaritat 
i Promoció 

BRAVAL. Èxit escolar al Raval 
de Barcelona 2016. 66 1.023,82 

G-62762521 

Associació de 
Fibromiàlgia del Baix 
Llobregat 

Grup de suport i atenció 
psicològica 66 1.023,82 
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G-62836127 

Fundación Instituto de 
Transtornos 
Alimentarios 

Uris: Unitat de rehabilitació i 
inclusió sociolaboral per a 
persones amb trastorn de 
conducta alimentaria 66 1.023,82 

G-62841648 
Acció Social 
Montalegre 

Atenció primària i domiciliària a 
famílies en risc d'exclusió social 
del barri del Raval de Barcelona 66 1.023,82 

G-62880752 Associació ORATGE 

Inclusió a la comunitat a través 
del lleure: per a infants i joves 
amb altres necessitats de suport 66 1.023,82 

G-62960497 Associació Som Alaire 

Red de apoyo natural destinado 
a familiares a cargo de personas 
dependientes. 66 1.023,82 

G-62986971 Associació OAFRICA 

Promoció i defensa dels drets 
dels infants en situació de 
vulnerabilitat 66 1.023,82 

G-62994942 
Associació de Collbató 
per a la Solidaritat 

Ajuda famílies de Collbató en 
situació de vulnerabilitat social 66 1.023,82 

G-63044598 Arenys.org Embarc@'t! 66 1.023,82 

G-63080014 
Fundació Privada Taller 
de Músics Taller obert 66 1.023,82 

G-63173066 
Associació Educativa 
Integral del Raval 

Espai socioacadèmic Aula 
Oberta 66 1.023,82 

G-63262323 
Fundació Projecte i 
Vida 

Servei d'orientació i 
acompanyament a la família 
(SOAF Osona). 66 1.023,82 

G-63266068 
Asociació Sud 
Integració 

La merienda: Acompañamiento y 
asistencia alimentaria a personas 
en riesgo de exclusión social. 66 1.000,00 

G-63512412 
Fundació Privada La 
Salut Alta Aprenijoc. 66 1.023,82 

G-63549257 
Federació Catalana de 
Malalties Minoritàries 

Suport i rehabilitació - malalties 
minoritàries 66 1.023,82 

G-63759161 
Fundació J.Valiente 
Pulido-ACPE (x tu). Rebre per donar. 66 1.023,82 

G-63773840 

TransFormas, Artes 
Escèniques i 
Transformació 

desPLAÇA't: El patiment 
(proyecto de teatro comunitario 
con personas diversas en 
Barcelona) 66 1.023,82 

G-63781157 
Fundació Privada 
Ateneu Sant Roc Adolescents centre obert joves 66 1.023,82 

G-63976682 

Associació CAF, 
Comunitats 
Autofinançades 

Les comunitats autofinançades: 
expansió a Barcelona 66 1.023,82 

G-64037682 
Fundació Privada Obra 
Mercedària Atenció i acollida a ex-reclusos 66 1.023,82 

G-64103542 

Associació Social i 
Cristiana de Voluntaris 
de Presons 

Servei d'acolliment d'excarcerats 
i permisos penitenciaris "Llars 
Àngel Guimerà". Martorell 66 1.023,82 
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G-64219454 RUIDOPHOTO 

Laboratori documental. Taller 
participatiu amb imatge al Centre 
Penitenciari de Joves de 
Catalunya. Activitats 2016. 66 1.023,82 

G-64303464 
Associació Les Corts 
per la inserció laboral 

Integració sociolaboral de joves 
amb trastorns mentals 66 1.023,82 

G-64344526 
Associació Social 
Gabella Enter compartir 66 1.023,82 

G-64378839 

Fundació Privada 
d'Afectats d'Esclerosi 
Múltiple 

Volem viure, volem curar-nos i 
tenim pressa. Activitats d'atenció 
i suport als afectats d'esclerosi 
múltiple 66 1.023,82 

G-64427065 Associació Catnova PROJUMP 66 1.023,82 

G-64565021 
Associació Barceloní 
Stich Hc 

Accions socioeducatives 
adreçades a infants i adolescents 
en risc d'exclusió 66 1.023,82 

G-64854003 
Associació juvenil 
activa't Casals Activa't: Wanted 66 1.023,82 

G-64918998 
Fundació La Vinya, 
d'Acció Social Centre obert i d'esplai Bocins 66 1.023,82 

G-65047557 

Asociación AFIN  de 
investigación de la 
diversidad e 
intervención social 

Bellànima, espai d'expressió per 
la vellesa 66 1.023,82 

G-65050957 
Associació Centre Diari 
Can Palet Canpa Jove 66 1.023,82 

G-65052029 

Asoc. 
D'Hemoglobinúria 
Paroxística Nocturna 

Viure amb HPN: Suport integral a 
persones afectades i als seus 
familiars 66 1.023,82 

G-65057465 
Fundació Privada 
Tutelar L'Esguard 

Servei d'assessorament i 
informació del món de la tutela i 
altes figures de protecció 66 1.023,82 

G-65104002 Fundació privada Vol 

Programa de suport a la vida 
independent de persones amb 
trastorn mental 66 1.023,82 

G-65158735 
Fundació per a joves 
La Carena de Cornellà 

Programa de formació i inserció 
en auxiliar de comerç i atenció al 
públic 66 1.023,82 

G-65297590 
Associació 
+Responsables 

Oficina del voluntariat corporatiu 
de Barcelona 66 1.023,82 

G-65347965 

Associació per a la 
Sostenibilitat Humana, 
Ecològica i Social Vida i dignitat. 66 1.023,82 

G-65437162 

Associació per la 
Joventut, Adolescents i 
Projectes per la 
Infància Avança + Tastaoficis 66 1.023,82 

G-65463366 Aprenem Maresme 
Projecte EVI (Escola de Vida 
Independent) 66 1.023,82 

G-65497265 
Associació 
Artransforma 

La música de les persones 
diverses 66 1.023,82 
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G-65673055 
Associació BCN Salut 
Mental 

Work in Progress: Integració 
sociolaboral de joves amb 
trastorns mentals 66 1.023,82 

G-65710329 

COMUNICART. 
Associació per a la 
inclusió de les 
persones amb autisme 

Programa socioeducatiu per a 
fomentar la igualtat 
d'oportunitats, la participació, la 
sensibilització i la integració 
social dels infants i joves amb 
autisme 66 1.023,82 

G-65732612 Associació Prodansa Dansa del benestar 66 1.023,82 

G-65862260 
AURORA-Gestió de 
Projectes Socials 

Youth on the move, mobilitat 
internacional per a joves 66 1.023,82 

G-65876955 
Associació de 
solidaritat i ajuda veïnal 

Contra la pobresa i l'exclusió 
social i per a la inclusió socio-
laboral 66 1.023,82 

G-65881260 

Live! 
Hoyempiezounanuevav
ida.com 

Recuperar la qualitat de vida 
després d'un càncer de mama 66 1.023,82 

G-66023060 
Fundació privada Lux-
Art Solidari Música per a la cohesió social 66 1.023,82 

G-66048893 
Associació Càmeres i 
Acció La vellesa dels barris. 66 1.023,82 

G-66110479 

Secunde Associació 
Juvenil per a l'Animació 
SocioCultural i l'Acció 
Educativa 

Suport a l'estudi i 
acompanyament en el PAS 66 1.023,82 

G-66125618 

Asociación de 
musicoterapia y 
psicoterapias para el 
tratamiento integral de 
la família 

Projecto de estimulación integral 
del desarrollo para niños de 0 a 3 
años 66 1.023,82 

G-66183047 
Fundació Esportiva 
d'Arenys de Mar 

FEDAMAR: Esport i vida sense 
barreres 66 1.023,82 

G-66236654 Eines per tothom 

Servei d'intervenció 
socioeducativa no residencial per 
a la prevenció en infants, 
adolescents i llurs famílies de 
Montornès del Vallès 66 1.023,82 

G-66351933 

Fundació Barcelona per 
a les 
Immunodeficiències 
Primàries a pediatria 
(BCN PID Foundation) 

No tinc defenses, però no estic 
sol. Suport psicològic als nens/es 
amb immunodeficiències i a les 
seves famílies 66 1.023,82 

G-66355843 

VEUS - Federació 
Catalana d'Entitats de 
Salut Mental en 1a. 
Persona 

Diagnòstic i Capacitació de les 
Entitats Federades per 
l'Autogestió 66 1.023,82 

G-66386798 
Associació Quorum 
Social 

Altaveu- Grup de suport per a 
joves. 66 1.023,82 

G-66503194 

Associació per la 
participació acció i el 
moviment social Estimulació cognitiva 66 1.023,82 
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G-66546623 

Associació prematurs  
Hospital Clínic-
Maternitat 

Món prematurs. Acompanyament 
psicosocial a les famílies amb 
nens discapacitats a càrrec. 66 1.023,82 

G-66550468 
Associació El Gotim-
Alzheimer Actiu Tallers El Gotim-Alzheimer actiu 66 1.023,82 

G-66579046 

Basket Beat: Esport art 
i acció social (en 
constitució) El Carmel té pilotes! 66 1.023,82 

G-66596743 
Associació ALBADA de 
Suport contra el càncer Projecte QualyAlba 66 1.023,82 

G-91018549 

Federación Española 
de Enfermedades 
Raras. Delegació de 
Catalunya 

GAM's pel suport d'afectats, llurs 
famílies i cuidadors 66 1.023,82 

R-0800043-B 
Seminari De Vic-Bisbat 
De Vic Menú low-cost 66 1.023,82 

R-0800521-G 
Càritas Diocesana de 
Vic 

Pas a pas: un camí cap a la 
inserció social i laboral 66 1.023,82 

R-0800940-I 
Església Evangèlica 
Llibertat Segones oportunitats 66 1.023,82 

R-0801288-B 
Servei de Suport 
CECMAVI Llapis solidari 66 1.023,82 

R-1700016-G 
Cáritas Diocesana de 
Girona 

Tallers per a l'empoderament 
personal: gestió sostenible de la 
llar i salut familiar 66 1.023,82 

R-5800637-J 
Sant Joan de Deu, 
Serveis Socials 

Projecte d'acompanyament 
social com a prevenció de retorn 
a situació de sense llarisme 66 1.023,82 

V-61340519 

Centre d'Intervenció 
Psicològica, Anàlisi i 
Integració Social 

Atenció especialitzada a 
problemàtiques de salut mental 
en infants, joves i el seu entorn 
familiar 66 1.023,82 

F-08527293 
Cooperativa Estel, 
SCCL Difuent Estel 65 1.008,31 

F-64442957 AEMA SCCL Okupa't 65 1.008,31 

G-08581639 

Associació Promotora 
d'Ocupació i Serveis 
Socials 

Què vol dir mirar un quadre? 
Professionalització i visibilitat del 
projecte de guies de centres 
d'art. 65 1.008,31 

G-08704108 

Asociación para la 
Reeduc. de 
Adolescentes y Niños 
Inadaptados 

Fons de Suport per a la formació 
de joves en risc d'exclusió 
(procedents de Benestar Social, 
Serveis Socials ...) 65 1.008,31 

G-08814519 

Associació Catalana 
d'Espina Bifida i 
Hidrocefàlia Escola de pares 65 1.008,31 

G-58888090 
Associació de Veïns del 
Xup Top Teen 65 1.008,31 

G-59447201 Associació Stop Sida 

Projecte de participació des de i 
per a persones LGTB immigrants 
de stop sida 65 1.008,31 
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G-60037983 
Associació Pro Salut 
Mental de Catalunya 

Integració de les persones amb 
trastorn mental 65 1.008,31 

G-60259983 
Associació Contra 
l'Anorèxia i la Bulímia 

La prevenció i la detecció precoç 
dels trastorns de la conducta des 
dels serveis socials de Barcelona 65 1.008,31 

G-62897392 
Fundació Privada 
Integrament Formació vs exclusió social 65 1.008,31 

G-63004162 
Fundació Privada 
ARSIS 

SAI, Servei d'Atenció Integral a la 
Infància Maltractada 65 1.008,31 

G-63340483 
Fundació Privada pel 
Suport Social Solidari 

De centre obert a espai 
socioeducativo. Més enllà del 
lleure Educatiu. 65 1.008,31 

G-63344303 
Fundació privada Sant 
Medir Jo participo 65 1.008,31 

G-63631402 
Fundació Privada 
Infància i Família 

Promoció de l'acolliment familiar i 
de les famílies col·laboradores 65 1.008,31 

G-65031817 
Associació 
Excursionista Altiplà Caminant cap al futur. 65 1.008,31 

G-65915613 
Associació Les Fonts 
Solidària Alimenta 65 1.008,31 

G-66332370 

Organización nacional 
de afectados por 
hepatitis virales 

ONAH. Accesible- informació 
accessible sobre malalties del 
fetge i les hepatitis virals, per les 
persones amb discapacitat 
sensorial: visual i/o auditiva 65 1.008,31 

G-66356239 Associació HI SOM 
Tallers inclusius d'elaboració de 
productes de xocolata 65 800,00 

G-85082444 

Asociación española de 
la enfermedad de 
Behcet 

Atenció integral dels afectats per 
la malaltia de Behcet 65 1.008,31 

R-0800983I 
Iglesia Evangélica en 
Castelldefels Restaurant solidari l'Olivera 65 1.008,31 

V-62858279 

Coordinadora d'Entitats 
Pro Persones amb 
Discapacitat Les Corts Donant color a la creativitat 65 1.008,31 

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

G-63627418 
Plataforma unitària 
contra les violències de 
gènere 

Trenquem el silenci 
96 5.437,67 

G-60229846 
Formació i Treball, 
Fundació Privada 

Servei d'acompanyament 
intensificat a la inserció. Impulsa't 94 5.324,39 

F-64206642 
Tamaia viure sense 
violència, SCCL 

Prevenció de la violència 
masclista al llarg del cicle vital de 
les dones, 2016 93 5.267,75 

G-61740627 Fundació Marianao Projecte esfera jove 93 5.267,75 

G-62393210 
Fundació Privada 
Tropos 

Ni bella ni bèstia - Servei 
especialitzat d'atenció a joves i 
adolescents en situació de 
violència de gènere 93 5.267,75 
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G-62607163 

Associació Promotora 
Centre de Cultura de 
Dones Francesca 
Bonnemaison 

La Bonne. Xarxa de participació i 
apoderament per dones. 

93 5.267,75 

G-60652658 
Associació de Casals i 
Grups de Joves de 
Catalunya 

Casals de joves federats: 
associacionisme juvenil en xarxa 

91 5.154,46 

G-60591310 
Associació Joves per la 
Igualtat i la Solidaritat 

"En transit". Programa de 
sensibilització del procés 
migratori adolescent 90 5.097,82 

F-08310013 
Cooperativa Promotora 
de Mitjans Audiovisuals 
(DRAC MÀGIC) 

Conegudes (també) a casa 
89 5.041,18 

G-08877649 
Centre d'Estudis de 
l'Esplai 

Cuinant Oportunitats. Processos 
d'acompanyament integral per a 
joves en situació de risc social 89 5.041,18 

G-08914475 
Associació de 
Planificació Familar de 
Catalunya i Balears. 

Capacitació de diferents grups 
de Dones com a agents de salut 
per a la promoció i prevenció en 
Drets i la Salut sexual i 
reproductiva 89 5.041,18 

G-43884444 Dones en Xarxa 
Dones en xarxa, dones 
ciutadanes 89 5.041,18 

G-58505280 Associació Ca la Dona 
Ca la Dona, un espai de dones i 
per a dones:: Atenció i prevenció 
de la violència masclista 89 5.041,18 

G-61576229 Ravalnet Teixim la diversitat, 2016 89 5.041,18 

G-63156541 

Associació de defensa 
dels drets de les dones 
en situació d'exclusió i 
marginació social 
(GENERA) 

Integrats  - Barcelona - Espais 
privats 

89 5.041,18 

R-5800581-J 

Adoratrices esclavas 
stmo sacramento y 
caridad prov.españa 
comunidad de Sants 

Serveis d'atenció integral a la 
dona víctima de la tracta d'éssers 
humans 

89 5.041,18 

G-58958323 SOS Racisme 

Millora i adequació del SAID. 
Treballant per la construcció 
ciutadana i la igualtat 
d'oportunitats. 88 4.984,53 

G-64571268 
ARA - Associació de 
serveis i formació 
socioeducativa 

Ara activa't: programa 
d'orientació per a l'ocupabilitat 
jove 88 4.984,53 

G-60939956 
Associació per a Joves 
Teb 

Dinàmiques participatives vers 
els Drets Humans, 2016 87 4.927,89 

G-08773517 Esplais Catalans L'Esplai, un espai de drets. 86 4.871,25 

G-08983199 Escoltes Catalans Pla de Qualitat 86 4.871,25 

G-58506981 
Fundació Francesc 
Ferrer i Guàrdia 

Ocupabilitat i emprenedoria, des 
del teixit associatiu cap a 
l'economia social 86 4.871,25 
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G-59685784 Associació La Rotllana 
Projecte per la inclusió social 
dels adolescents i joves a la 
ciutat de Barcelona. Act-jove 86 4.871,25 

G-61779088 
Fundació Privada 
Catalana Comtal 

Àmbit laboral de la Fundació 
Comtal 86 4.871,25 

G-65731374 Fundació Intermedia 

Llença't: Dispositiu Integral 
d'Apoderament, Inclusió i 
Ocupació per a joves menors de 
25 anys 86 4.871,25 

G-66004870 Fem Pedagogia 

Tots sumem! Formació, 
orientació i acompanyament per 
a l'emprenedoria social de joves 
sense l'ESO 86 4.871,25 

G-58410846 
El Safareig, Grup de 
Dones Feministes de 
Cerdanyola 

Detecció, atenció i recuperació 
de les violències masclistes vers 
les dones i les seves filles i fills. 85 4.814,60 

G-61060588 
Fundació Privada 
Catalana Akwaba 

Juntes avancem: projecte de 
suport integral socioformatiu per 
a famílies 85 4.814,60 

G-61266649 Dones amb empenta 
La salut de les dones: diversitats 
i realitats 85 4.814,60 

G-62106117 
Coordinadora 
d'Associats per la 
Llengua Catalana 

Xerrem_Junts 
85 4.814,60 

G-62758321 Exil 

Programa de suport a la 
marentalitat per a dones víctimes 
de violència de gènere i els seus 
fills/es. 85 4.814,60 

G-64690142 

Fundació "Ciutat i 
Valors" Fundació 
Privada de Serveis i 
Iniciatives Socials de la 
Ciutat de Bcn 

Tallers Gaudí, formació i 
empoderament per a 
l'emprenedoria 

85 4.814,60 

G-58673807 
Espai d'Inclusió i 
Formació Casc Antic 

Acollida i eines de socialització 
per una ciutadania activa 84 3.719,73 

G-61679049 
Fundació Escolta Josep 
Carol 

Casc Jove 
84 3.719,73 

G-61852638 
Associació Cultura Viva 
Santboiana 

"Aprenentatge, pont d'unió entre 
cultures" 84 3.719,73 

G-63637482 
Associació Catalana de 
Professionals de les 
Polítiques de Joventut 

2016- Les bones pràctiques en 
l'àmbit de la joventut pel treball 
en xarxa entre professionals 84 3.000,00 

G-28838001 
Movimiento por la paz 
el desarme y la libertad 

Programa de prevenció, atenció i 
resposta integral a la violència 
masclista 83 3.675,45 

G-58830852 
Centre d'Estudis 
Africans C.A.E. 

Dones d'origen pakistanès: 
visibles i amb drets 83 3.675,45 

G-62816889 
Fundació Carta de la 
Pau dirigida a la ONU 

Vita-mina. Lideratge ètic i 
transformació social al barri de 
La Mina 83 3.675,45 

G-63103006 
Fundació Privada 
Migra-Studium 

Espai d'acollida Socio-Lingüística 
i Formació laboral 83 3.675,45 
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G-63508410 
Associació Candela per 
a la investigació i acció 
comunitària 

Sexualitat, amor i violència 2016 
83 3.675,45 

G-65643405 
Taller d'Art, Cultura i 
Creació 

Vitamina d-ansa 
83 3.675,45 

G-66071895 
Associació P11 Cultura 
en Acció 

Tallers de teatre participatiu 
antiracista 83 3.675,45 

G-58219510 
Grup de Joves de 
Singuerlín de Santa 
Coloma de Gramanet 

De l'escola a l'esplai 
82 1.660,00 

G-58237389 
Associació de veïns La 
Balconada de Manresa 

Joves actius de la Balco 
82 997,50 

G-64646029 
Associació Multicultural 
Sant Cugat 

Gaudim del grup, aprenem de 
l'entorn, repassem aprenentatges 82 2.450,00 

G-65095606 
Associació Cultural 
L'Hurbart 

Articula't 
82 3.631,16 

G-60098241 
Associació  de Dones 
Periodistes de 
Catalunya 

Tallers de periodisme crític i 
social 

81 3.586,88 

G-60927498 

Federació 
d'Associacions 
Culturals i Educatives 
de Persones 

Creant xarxa intercultural 

81 3.586,88 

G-61913471 
Associació de Dones 
Ca l’Aurèlia 

Ajuda integral contra la violència 
de gènere 81 3.586,88 

G-62458757 
Grups Associats pel 
Treball Sociocultural 

Sant Cosme conviu, 
desenvolupament cultural i 
comunitari al barri de Sant 
Cosme 81 3.586,88 

G-63349310 
Associació Observatori 
del Tercer Sector i de la 
Societat Civil 

Estratègia de reforçament 
d'entitats no lucratives de la 
provÍncia de Barcelona 81 3.586,88 

G-63919716 
Asociación Músicos por 
la Paz y la Integración 

Vozes 
81 3.586,88 

G-63950349 

Associació Cultural 
Educativa i Social 
Operativa de Dones 
Pakistanis 

Falah Dona. Allibe Nijat 
(Prevenció de qualsevol 
modalitat de violència) 

81 3.586,88 

G-64404213 
SURT:Fundació de 
Dones. Fundació 
Privada 

Servei integral d'atenció, 
recuperació i apoderamentper a 
dones en situació de violència 
masclista (SIAIRE) 81 3.586,88 

G-64813595 

Hèlia Associació de 
Suport de les Dones 
que Pateixen Violència 
de Gènere 

Intervenció amb dones pel seu 
empoderament i l'acció (IDEA) 

81 3.586,88 

G-64937683 

Enlace Barcelona - 
Asoc de Estudiantes 
Colombianos en 
Cataluña 

Llavors de convivència 

81 3.586,88 
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G-63422224 
Fundació Babel Punt 
de Trobada 

Projecte Puentes. Atenció 
psicològica gratuïta per a 
persones nouvingudes. 80 3.542,60 

G-65436743 
Associació 
CoeducAcció 

Per prevenir la violència 
masclista fem pedagogia, 
coeduquem a l'escola 80 3.542,60 

G-58964396 
Confederació 
d'Associacions Veïnals 
de Catalunya 

Formació i desenvolupament 
d'actituds emprenedores en 
adolescents i joves amb risc 
social. 79 3.046,65 

G-60303054 
Associació RAI -
Recursos d'Animació 
Intercultural 

XarxaRai 
79 3.046,65 

G-60378056 
Associació per a 
l'Estudi i Promoció del 
Benestar Social 

Projecte Bitàcola: un espai 
d'acollida 

79 3.046,65 

G-62235676 
Nexes interculturals de 
joves per Europa 

Empoderament glo-cal 2016 
79 3.046,65 

G-62261995 
Associació UNESCO 
per al diàleg 
interreligiós 

Diversitat religiosa i diàleg 
interreligiós en els municipis de 
la província de Barcelona 79 3.046,65 

G-62267497 Associació ACORD 

Serveis per a la diversitat 
afectivo sexual i identitat de 
gènere i implementació de 
polítiques LGBTI en el marc de 
les institucions de l'àrea 
metropolitana de Barcelona 79 3.046,65 

G-62822044 
Fundació Privada 
Futura Local 

Projecte de ciutadania, municipi i 
joventut: casal d'estiu de la 
ciutadania a Sant Sadurní 
d'Anoia 79 3.046,65 

G-62823000 

Associació Grup 
d'Amics Gais, 
Lesbianes, 
Transsexuals i 
Bisexuals 

Documental: els altres 
represaliats i discriminats del 
franquisme: els col·lectius LGTB 

79 3.046,65 

G-65098709 
Homes Igualitaris-
AHIGE Catalunya 

Formació en igualtat i prevenció 
de la violència entre iguals. 79 3.046,65 

G-65525768 
Associació Conexus. 
Atenció, formació i 
investigació psicosocial 

Programa d'atenció integral 
contra la violència de gènere 

79 3.046,65 

G-66001512 Associació Cúrcuma 
Interculturalitat amb perspectiva 
de gènere: experiència artística 
de creació col·lectiva 79 3.046,65 

R-5800395-E 
Fundació Privada Pere 
Tarrés 

Promoció de l'associacionisme, 
l'autoorganització i apoderament 
juvenil als centres d'esplai de la 
província de Barcelona. 79 3.046,65 

G-58690090 

Associació per al 
desenvolupament de 
l'associacionisme a 
Catalunya 

Joves pel tercer sector! Projecte 
d'inserció laboral dels joves en la 
gestió associativa 

78 3.008,08 



 
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

235 
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

G-62003603 Artixoc 
Emociona't, empoderament 
juvenil per mitjà del teatre 78 3.008,08 

G-64814775 
Asoc de Jóvenes 
Ecuatorianos en 
Catalunya 

Jo sí que puc! 
78 1.550,00 

G-65942922 
Associació per 
l'educació activa i la 
salut comunitària 

Projecte laboratori de 
comunicació juvenil col·lectiu i 
sostenible 78 3.008,08 

G-66688136 

Associació Xarxa de 
Dones Directives i 
Professionals de l'Acció 
Social 

Apoderament, lideratge i 
transformació per a la igualtat de 
gènere des del tercer sector 

78 3.008,08 

G-83117374 
Fundació Secretariado 
Gitano 

Promoció de la igualtat 
d'oportunitats i inclusió 
sociolaboral de les dones gitanes 78 3.008,08 

V-60662293 
Centre d'Acolliment per 
a estrangers Santa 
Rosa 

Centre d'acolliment per 
Estrangers 

78 3.008,08 

G-63220008 
Atlàntida Professionals 
per la Interculturalitat 

Projecte Interprofessions 
77 2.969,52 

G-63231476 
Fundació Privada Bayt 
al-Thaqafa 

Llengües i societat d'acollida per 
persones adultes nouvingudes 77 2.969,52 

G-64986342 
Associació casa de 
Mali 

Pont de diàleg i de convivència 
intercultural Mali – Barcelona 77 2.969,52 

G-85362564 Fundación TRAB.OR 
Coeduquem al Centre Diari Sant 
Josep 77 2.969,52 

V-58386087 Centro Social de Sants Acollim i impulsem 2016 77 2.700,00 

G-58310376 
Associació Salut i 
Família 

Xarxa d'hospitalitat i suport 
jurídic i psicosocial per a dones i 
famílies immigrants 76 2.930,95 

G-63380109 
Assoc de famílies 
Lesbianes i Gais 

Diversitat familiar lgtb a les 
escoles 76 2.930,95 

G-63476097 

Associació Catalana 
per la integració 
d'homosexuals, 
bisexuals i transexuals 
immigrants 

Acathi Transpresó 

76 2.930,95 

G-63527170 

Col·lectiu La Vibria 
d'Iniciatives Culturals 
per a la Tolerància i la 
Integració Social 

InterCOOLturalitat a l'aula 

76 2.930,95 

G-79408852 
Associació Metges del 
Món 

Transgènere, una identitat 
emergent, 2016 76 2.930,95 

G-08855827 
Moviment Educatiu del 
Maresme 

Projecte mou-te! 
75 2.892,39 

G-59112219 Dones Juristes 

Assistència jurídica a dones en 
situació de maltractaments, 
violència masclista o violència 
familiar 75 2.892,39 

G-61747069 
Associació Casal Claret 
de Vic 

Dones, caminem fermament 
75 2.892,39 
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G-62713045 
Associació per la 
mediació intercultural i 
social amb immigrants 

Inclusió Social de Joves: Tria un 
lloc per conviure 

75 2.892,39 

G-65089179 Associació Mares Món Projecte Inserim 75 2.892,39 

G-65956864 
Associació Intercultural 
Diàlegs de Dona 

Espai de llengua i socialització 
per a dones immigrades 75 2.892,39 

G-66314097 
Associació NUS. Teatre 
i acció social 

Jo mai mai...Projecte de 
prevenció de violència de gènere 
a través del teatre 75 2.892,39 

G-08537912 
Fundació privada Josep 
Sans 

Transformar la societat 
apoderant infants, joves i adults 74 2.161,32 

G-58815069 

Federació 
d'Associacions de 
Veïns d'Habitatge 
Social de Catalunya 

Sefora. Present i futur de la dona 
a la societat 

74 2.161,32 

G-59163204 
Fundació Catalunya-
Amèrica Sant Jeroni de 
la Murtra 

Residencia d'estudiants per la 
pau 

74 2.161,32 

G-61672382 
Fundació Privada Maria 
Auxiliadora 

El viver: junts teixim oportunitats 
74 2.161,32 

G-62219738 
Associació 
Sociocultural La 
Formiga 

Escola de llengua i ciutadania 
per a persones nouvingudes 

74 2.161,32 

G-62524814 
Associació Cultural i 
Social Club Septimània 

Pensar i fer - "Think and do" 
74 2.161,32 

G-64609035 
Fundació Privada 
Pimec 

Dones de valor: treball en xarxa 
74 2.161,32 

G-64692569 
Fundació Confavc - 
Estudis i Recursos 
Veïnals 

Veïnatge divers, per la 
convivència 

74 2.161,32 

G-65739286 
Associació Cultural El 
Mirador 

El calidoscopi 
74 2.161,32 

G-65825101 
Associació Diversitat i 
Ciutadania 

Jo decideixo, jo resolc 
74 2.161,32 

G-66692450 Associació OHANA Inserció laboral 74 1.900,00 

G-58312489 
Associació de 
Persones Participants 
Àgora 

Interculturalitat, inclusió i 
prevenció del racisme 

73 2.132,11 

G-59883017 
Asoc de vecinos Sector 
Rocafonda 

Totes plegades 
73 2.132,11 

G-63721963 
Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat 

Les dones també som refugiades 
73 2.132,11 

G-64299118 
Fundació Cívica 
Oreneta del Vallès 

Periodistes 
73 2.132,11 

G-65847428 Mujeres Palante 
Apoderament de les 
treballadores de la llar 73 2.132,11 

F-08954059 Drecera SCCL Dona, aposta per tu! 72 2.102,90 

G-60799418 
Associació 
Dinamitzadora de la 
Xarxa Feminista 

Xarxa feminista: enfortint espais 
de participació política dels 
moviments feministes 72 2.102,90 

G-63239115 Fundació Privada Aroa #TICenseRISC 72 2.102,90 
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G-64003577 
Asociación Asistencial 
PAYPE (Programas de 
Apoyo al Peru) 

Fomento de ocupación e 
inserción laboral a jóvenes 
mediante la preparación para la 
reutilización de equipos 
informáticos 72 2.102,90 

G-64251192 
Fundació Privada 
Servei Solidari per la 
Inclusió Social 

Eines per una ciutadania 
intercultural 

72 2.102,90 

G-66601972 Col·lectiu MATRIU 
Construint xarxes juvenils per la 
igualtat 72 2.102,90 

G-58435975 
Associació de Veïns i 
Veïnes del Poblenou 

Dones en xarxa 
71 2.073,70 

G-58886292 
Associació de veïns i 
veïnes del barri de les 
Escodines 

Sortint al carrer: deliberació, 
empoderament i acció juvenil al 
barri de les Escodines de 
Manresa 71 2.073,70 

G-59523910 
Setem-Catalunya 
(servei tercer mon) 

Foment de la igualtat de gènere 
a l'àmbit econòmic a través de 
l'economia social i solidària 71 2.073,70 

G-61645115 

Fundació Privada Pere 
Closa per la formació i 
la promoció dels 
gitanos a Catalunya 

Xarxa de prevenció dels 
matrimonis prematurs 

71 2.073,70 

G-65506677 
Associació Intercultural 
Llatins per Catalunya 

Dones del món: apoderament i 
lideratge des de la 
interculturalitat 71 2.073,70 

G-66118068 Associació Noves Vies Acollida a nouvinguts 71 1.500,00 

G-66477944 
Associació Gender and 
LGTB Lab 

Sóc diferent, sóc com tu 
71 2.073,70 

G-60688157 
Associació Lligam per a 
la Inserció Social de 
dones 

Servei d'acollida i d'atenció 
residencial per a dones en 
situació d'exclusió social o en 
greu risc d'arribar-hi 70 2.044,49 

G-61041349 
Associació Juvenil 
d'Amics de la Ràdio 
d'Horta-Guinardó 

Comunicar per l'emprenedoria 
social 

70 2.044,49 

G-61813200 Fundació Itaca Ciutadans de Catalunya 70 2.044,49 

G-61899043 
Associació teatral 
Mousiké 

Veus: tallers de prevenció a la 
violència de gènere 70 2.044,49 

G-63542286 
Sostre cívic Associació 
un nou model d'acces a 
l'habitatge 

Accés a l'habitatge digne per 
mitjà de les cooperatives de 
cessió d'ús i l'apoderament de 
les persones i associacions 70 2.044,49 

G-65030371 
Trastero de las Artes, 
Asociación Cultural 

Projecte mucha mujer 7ª edició 
2016 Projecte de reinserció 
laboral que s'adreça a dones 70 2.044,49 

E-59914994 L'Escola El Sol, cb 
Xarxa de formació LGTB en 
l'àmbit del lleure als municipis. 69 1.413,51 

G-58266909 
Federació de Centres 
Juvenils Don Bosco de 
Catalunya 

Educació en valors per a la 
integració social 

69 1.413,51 
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G-62212972 Fundació Privada  Ficat 
Cursos de coneixement de la 
societat d'acollida. Entorn i marc 
jurídic 69 1.413,51 

G-62218888 
Associació de Veïns del 
Barri de Guadalhorce 
de Terrassa 

Participació activa al barri de 
Guadalhorce 

69 1.413,51 

G-66142001 
Associació LGTB 
Terrassa 

Projecte per la diversitat 
afectivosexual i d'identitat de 
gènere de Terrassa 2016 69 1.413,51 

G-66338658 Associació EsMediació 
Projecte convivència i prevenció 
de conflictes en la infància i 
l'adolescència d'Arenys de Munt 69 1.413,51 

G-84225788 Fundació Ensurecer Cap a la ciutat humana (fase II) 69 1.413,51 

G-08830127 
Centre d'anàlisis i 
programes sanitaris 

Escola de promotores de salut 
68 1.393,02 

G-43993914 
Associació cultural la 
mirada descubierta 

XIII Festival de cine y derechos 
humanos de Barcelona 68 1.393,02 

G-59196949 
Associació 
d'assistència a dones 
agredides sexualment 

Assistència integral 
especialitzada i gratuïta a dones, 
nens, nenes, joves i adolescents 
que han patit agressions sexuals 68 1.393,02 

G-60041217 
Associació Catalana de 
Residents Senegalesos 

Pla d'actuació per a la 
reorientació professional de les 
persones dedicades al comerç 
de carrer a Barcelona 68 1.393,02 

G-62008776 
Asociación de 
Intervención 
Comunitaria en Drogas 

D-Rol 
68 1.393,02 

G-62379417 
Associació social 
Romanesa-Catalana 
ASOCROM 

Projecte d'Intervenció 
Comunitària 

68 1.393,02 

G-63071138 
Grup de Dones de les 
Tardes dels Dimecres 

Les tardes del dimecres 
68 1.000,00 

G-63770804 

Pandora: Recursos per 
la igualtat i la no-
discriminació de les 
dones 

Programa de tallers per al 
desenvolupament personal i 
promoció de les dones i cicle de 
tallers per a dones lesbianes i 
bisexuals 68 1.393,02 

G-63872014 

Coordinadora de les 
Associacions 
Senegaleses de 
Catalunya 

Promoció d'economia solidaria: 
cooperativisme transnacional 

68 1.393,02 

G-64663321 
Associació 
Llatinoamericana de 
Sabadell 

Ciudadania a través de la 
convivencia 2016 

68 1.393,02 

G-65571861 Institut Quotidiana IQ Observatori IQ edició 2016 68 1.393,02 

G-66009671 
Nàfent, Associació 
sòcio-cultural i 
educativa 

Espai entre encants. Transicions 
verdes: del jardí comestible als 
llocs de la memòria 68 1.393,02 
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G-66017112 

Federació catalana 
d'associacions 
d'alumnes sindicat 
d'estudiants 

Programa anual del sindicat 
d'estudiants: "Estudiant!! 
Organiza't i defensa els teus 
drets!!" 68 1.393,02 

G-66052960 
Fundación Ibn Battuta 
(en constitución) 

Per una ciutadania plena i 
inclusiva 68 1.393,02 

G-66296005 
Asociación de Guinea-
Bissau y simpatizantes 
de Sabadell 

Donar a conèixer Guinea-Bissau 
68 1.393,02 

G-66486895 

Empoderad@s 
associació per a 
l'apoderament integral 
de les persones 

Apostem pels Joves. Programa 
d'innovació personal per a joves 
de la província de Barcelona 

68 1.393,02 

V-64842677 
Asociación Castellar 
por Colòmbia 

Fem pinya 
68 1.393,02 

F-25628579 
L'Arada, Creativitat 
Social SCCL 

Barris activadors 
67 1.127,34 

G-62734702 
Dones per la Llibertat i 
la Democràcia 

Don@Impuls: Reinserció 
sociolaboral de dones en situació 
d'exclusió social 67 1.127,34 

G-62809280 

Federación de 
Asociaciones 
Americanas en 
Catalunya 

Ave fenix – 2016 

67 1.127,34 

G-64363633 
Associació artística i 
cultural difusor 

Openwalls 
67 1.127,34 

G-64509987 
Associació Cultural 
Casa Orlandai 

Hort Social de Sarrià 
67 1.127,34 

G-65212938 
Asoc Cultural La Quinta 
Pata 

Body Storming- Accions 
creatives contra la violència de 
gènere- 2ª edició 67 1.127,34 

G-65764458 
ADE Vallès Associació 
de directives i 
empresàries del Vallès 

Dones emprenent: un futur per a 
totes 

67 1.127,34 

G-65799124 Asoc Aprosex Plan de todas para todas (2016) 67 1.127,34 

G-66551177 
AIO.cat - assoc. igualtat 
oportunitats i recerca 

L'autocura de les dones eina de 
dimensió comunitària contra les 
violències de gènere 67 1.127,34 

G-08995243 
Associació Pares 
d'Alumnes del Col·legi 
Públic l'Era de Dalt 

Espai intercultural de dones "som 
creatives" 

66 600,00 

G-58186180 
Secretariat d'Entitats de 
Sants, Hostafrancs i la 
Bordeta de Barcelona 

Taula intercultural del Secretariat 
d'Entitats de Sants, Hostafrancs i 
la Bordeta 66 1.110,51 

G-58260266 Heura de Barcelona 
Construint espais lliures de 
violència de gènere 66 1.110,51 

G-59391979 
Associació de Serveis 
Juvenils La Mina 

Dones a les ones 
66 1.110,51 
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G-60801768 

Associació Odame 
(Operación de 
Detección y 
Acompañamiento de 
Mujeres 
Emprendedoras) 

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

66 1.110,51 

G-61581856 
Asoc Bissau Guineanos 
de Cataluña 

Integración de todos los 
guineanos/as 66 1.110,51 

G-61789897 
Asoc de familias 
adoptantes en China 

Accions per a la convivència 
intercultural entre la comunitat 
xinesa i catalana 66 1.110,51 

G-62462650 
Associació de 
Treballadors 
Pakistanesos 

Cursos per l'accés a la 
nacionalitat espanyola o la 
ciutadania catalana 66 1.110,51 

G-65176240 

Federación de 
asociaciones de 
colombianos en 
Catalunya 

Mirades compartides 

66 1.110,51 

G-65367831 
Fundació Cecot 
persona i treball 

Serem directives 
66 1.110,51 

G-65379919 
Ass. Festival de creació 
contemporània del 
Poblenou 

Escena + Dones 
66 1.110,51 

G-65515363 
Associació de Dones 
Pont de Rabentí 

Dones a l'escenari: Les veus de 
les dones 66 400,00 

G-66253428 
Asoc hispanoirani  
Ferdosi 

Sense vel als ulls: descobreix 
l'Iran a Barcelona 66 1.110,51 

G-66380932 Associació Gogara 
Nosaltres. Ressignificant els 
nostres cossos 66 1.110,51 

V-64566268 

Federación de 
asociaciones de 
ecuatorianos en 
Catalunya 

Casal Equatorià 

66 1.110,51 

G-17933730 
Fundació privada 
utopia 

EFCI Dones emprenedores 
65 1.093,69 

G-59379610 
Asoc de vecinos Pla 
d'en Boet 

Taller de teatre social per 
l'empoderament de les dones 65 1.093,69 

G-61037164 
Grup de Joves La 
fàbrica de Can Tusell 

Suport pedagògic per a nens, 
nenes i joves d'origen marroquí 65 1.093,69 

G-61851747 
Red Europea de 
Mujeres Periodistas 

Visibilitzant les entitats de dones 
en la seva diversitat 65 1.093,69 

G-62773221 
Acció Escolta de 
Catalunya 

Educant en perspectiva de 
gènere 65 1.093,69 

G-64922131 
AT2 Acció Transversal 
per la Transformació 
Social 

Dona activa't i participa 
65 1.093,69 

G-65383721 
Centre Euro Àfrica de 
Catalunya 

Dona salut i igualtat 
65 1.093,69 

G-65806093 
MENSE Salut i 
prevenció 

Grup d'Ajuda Mútua (GAM) entre 
dones en relació a la salut sexual 
i reproductiva dins de centres 
penitenciaris 65 1.093,69 
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G-66702838 
Associació de dones 
marroquines a 
Catalunya 

Empoderem a les dones 
marroquines 

65 875,00 

G-66714627 Associació Madcross 

Saltant barreres: com evitar el 
bulling amb la necessària 
perpectiva de gènere i diversitat 
sexual (LGTBI) 65 1.093,69 

 
Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental 
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 

G-59986299 Nexe Fundació Privada 
Activitats de respir per a famílies 
amb fills/es amb pluridiscapacitat 89 18.831,33 

G-08491029 
Associació de Sant 
Tomàs 

Servei de respir en acolliment en 
famílies per persones amb 
discapacitat intel·lectual de la 
Comarca d'Osona 87 18.408,15 

G-64746613 
Fundació Privada Salut 
Mental Catalunya 

Respir sortides per persones 
amb trastorn mental sever 87 18.408,15 

G-08444671 Fundació AMPANS 

Servei Respir en famílies per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual a la comarca del 
Bages i Respir de lleure 85 17.500,00 

G-58176363 

Associació Pro 
Disminuïts Psíquics del 
Berguedà Servei de Respir General 84 13.402,23 

G-64177421 

Associació Aprenem 
per a la inclusió de les 
persones amb 
Trastorns de l'Espectre 
Autista 

Caps de setmana en família per 
a tothom. 84 13.402,23 

G-65529661 Fundació APIP-ACAM 

Gaudeix d'un Respir: Servei 
especialitzat d'estades temporals 
per a persones discapacitades 84 13.402,23 

G-08572554 ASPANIN Somriu per vacances 83 13.242,68 

G-08393936 
Associació de la 
Paràlisi Cerebral 

Activitats de respir per a famílies 
amb fill/es amb paràlisi cerebral. 80 12.764,03 

G-64836059 Fundació IPSS 

Places de respir per a persones 
amb discapacitat intel·lectual i 
del desenvolupament (DID) 80 12.764,03 

G-65320343 
Associació Obrir-se al 
món 

Respir per a persones amb 
autisme 80 11.880,00 

G-61993861 

Marenostrum. 
Associació pro 
Persones amb 
Discapacitat 
Intel·lectual Temps per a les famílies 79 6.606,04 

F-64255581 
Apindep Ronçana, 
SCCL 

Respir per usuaris/àries 
APINDEP 75 6.271,56 

G-61751863 
Fundació Privada 
Sique! Activitats de respir familiar. 73 4.685,03 
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G-61931895 

Associació Catalana 
Pro-persones 
sordcegues 

Respir per a persones amb 
sordceguesa 73 4.685,03 

G-63930499 Fundació Privada Avan Casal Obert 73 4.685,03 

G-60703303 

Fundació Privada del 
Maresme pro persones 
amb discapacitació 
psíquica Servei RESPIR Les Sureres 72 4.620,86 

G-60703386 

Fundació Centre Médic 
Psicopedagògic 
d'Osona Respir Osona 71 4.556,68 

G-08403644 APINAS Programa de respir d'Apinas. 70 4.492,50 

G-58276072 
Associació Catalana 
per al Parkinson 

Servei d'atenció per a persones 
afectades per la malaltia de 
parkinson 70 4.492,50 

G-62299029 

Fundació Privada 
Artesà per la Integració 
Socio-Laboral Colònies Artesà Respir 70 2.874,00 

G-62882766 

Fundació Privada 
Centre d'Higiene 
Mental Les Corts 

Programa FINDE: Respir de 
famílies cuidadores amb estades 
de persones amb trastorn mental 69 2.157,11 

G-55074868 
Associació Educativa 
Xera 

Activitat assistida amb cavalls 
per persones amb diversitat 
funcional 68 1.920,00 

G-58511361 
Fundació Privada 
Boscana 

Activitats de Respir, oci i temps 
lliure 68 2.125,85 

G-64484710 

Associació de Familiars 
de Malalts d'Alzheimer 
del Vallès Occidental Espai respir, cuida't per cuidar 68 2.125,85 

G-65064727 

Associació TEA 
(Asperger) Vallès 
Occidental Oci per joves amb TEA 68 2.125,85 

G-65858169 

Associació l'Estel - 
Associació pro 
persones en risc 
d'exclusió social 

Projecte/programa de Respir 
2016 de l'Associació l'Estel 68 2.125,85 

G-66339599 Fundació Esclat Marina Respir residència Esclat Marina 68 2.125,85 

G-08400319 

Associació de Pares de 
Persones amb Retard 
Mental 

Si tu descanses, jo descanso - 
Programa de Respir Familiar 67 1.071,40 

G-65924631 
Associació Centre De 
Lleure Tu Tries! Serve de respir 67 1.071,40 

G-08698367 ALCER Barcelona 
Vacances per a persones en 
hemodiàlisi 65 1.039,42 

G-60171063 

Associació de 
Persones amb 
Discapacitat 
Intel·lectual. Tots som 
Santboians Gaudeix-ne!!! 65 1.039,42 

G-63027411 
Fundació Privada Els 
Tres Turons Ventila't 65 1.039,42 
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G-63728380 Fundació Friends 
Respir i vacances per a joves 
amb TEA i les seves famílies. 65 1.039,42 

G-65434896 
Fundació Viver de Bell-
Lloc 

Respir Vallès Oriental per 
discapacitat intel·lectual i/o 
transtorn mental sever. 65 1.039,42 

G-65606238 Fundació Reto Programa de Respir familiar 65 1.039,42 

 
Tercer.- DESESTIMAR les següents sol·licituds atesa la menor valoració, d’acord amb la 
proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte: 

Àmbit de Benestar Social 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

G-65775736 
Associació Parkinson 
Maresme 

Teràpies i activitats per afectats de la 
malaltia de Parkinson 63 

G-08758617 
Agrupació de sords de Vic i 
Comarca Campanya H 62 

G-08530826 
Fundació Privada Sant 
Antoni Abat Timol 61 

G-60789666 
Associació de familiars de 
malalts mentals d'Osona En primera persona 61 

G-62484480 Stop Accidentes Aprenent a conviure 61 

G-64451586 
Asociación de Pacientes 
Dependientes a Opiacios 

Autosuport entre iguals en pacients 
amb dependència a opiacis. 61 

G-65445447 
Fundación infantil por la 
protección familiar Infància en risc. Emocions trencades 61 

G-66293721 Associació Mediam 
Escola de pares: Eines per els fills/es 
cuidadors/es 61 

G-66651423 Associació Som Iguals Àfrica 61 

G-08786709 
Asociación de personas 
sordas de Terrassa 

Projecte d'integració social de les 
persones sordes a Terrassa. 60 

G-58580143 Fundació Pere Mitjans Acompanyaments mèdics. 60 

G-62482500 

Associació CEPS, 
Associació per a la 
Prevenció i la Promoció de 
la Salut 

Programa d'habilitats socials per 
l'abordatge dels trastorns de conducta 
en persones amb discapacitat 
intel·lectual 60 

G-62625777 Fundació Ludàlia El dissabte és nostre 60 

G-65084048 
Associació Cultural El Sitial 
Blau 

+ 45 / la maduresa de la vida pot ser 
bella 60 

G-61856886 

Associació Guifré el Pelòs 
del casal de la gent gran de 
Sallent Esport per a la gent gran 59 

F-66361791 Mes i mes serveis, SCCL Integració 58 

G-17695768 Fundació Privada Astres Me'n surto sol 57 

G-64107188 
Oncovallès, Fundació 
d'Ajuda Oncològica Psicooncologia integral 57 

G-66346305 
Tengo esclerosis múltiple, y 
qué 

Ayúdanos a hacer realidad muchos 
sueños 57 

G-64975584 
Associació la Causa dels 
Nens i Adolescents 

Espai familiar: Espai de Mar 
l'Escateret 56 

G-60062809 TEB Fundació Privada 
Apoderament de les famílies amb fills 
amb discapacitat intel·lectual a càrrec 55 
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G-64589468 
Associació GR5 cultura i 
societat de la informació Audiovisual divulgativo 55 

G-60548377 Club voleibol Barcelona Voleibol per  discapacitats 54 

G-66351149 
Associació de treballs 
d'atenció a les persones En una mirada 54 

G-63584130 Fundació Esportsalus 

Benestar psicosocial a través de la 
promoció d'estils de vida actius i 
saludables 53 

G-65064628 
Associació Síndrome 
d'Asperger del Maresme Esplai i casal d'estiu 53 

G-61193702 

Associació de Familiars, 
alumnes, treballadors i 
usuaris discapacitats de 
Bogatell, Icària i Taiga 

Atenció a persones amb discapacitat 
intel·lectual i a les seves famílies 52 

G-65788424 
Associació Il·lusions 
solidàries Joguines pel benestar infantil 52 

G-65971608 
Associació La Vella de 
Gràcia Ritme i foc solidari 51 

G-65423907 Associació World Prem Respira alegria 50 

G-58531815 

Asoc de vecinos del grupo 
virgen de fusimanya de 
Sallent Posem en marxa el Casal 49 

G-63939599 

La Llum del Nord. 
Associació per la Ciutadania 
i la Cooperació entre Pobles 

Xic: Xarxes d'interacció i comunicació 
per famílies i adolescents amb risc 
d'exclusió social. 48 

G-66473158 
Associació educativa 
Tropezando con suerte L'estiu, al Casal! 46 

G-08726630 

Associació de Pares de 
Discapacitats Psíquics del 
Poble Sec Som autònoms 44 

G-66731910 Associació eix social L'hora dels deures 44 

G-64721038 Fundació Privada El XOP Activitats socio-culturals 27 

G-62016696 Cervelló solidari Poble igualitari 7 

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

G-59339200 
Associació d'amics del 
castell de Gelida 

Millorem els Centres d'Interpretació! 
64 

G-59715896 
Colla de diables de la 
Verneda 

Creació d'una secció infanto-juvenil 
de la Colla de Diables Sucs.Pir.Art, 
diables de la Verneda i Circ Social: 
Les Guspires de Sant Martí 60 

G-60921152 
Associació Juvenil Joves 
d'Esquerra Verda 

Feminisme i sensibilització des de 
Joves d'Esquerra Verda 59 

G-64854920 
Centre cultural Sant Vicenç 
de Sarrià 

Dones i compositores 
59 

G-66315722 Associació Equality Factory 
Gènere en transformació: 
sensibilitzant per fer espai a les 
capacitats humanes del futur 59 
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G-66409251 
Associació encara en acció, 
moviment afectiu sexual i de 
gènere 

Coneix els teus drets, coneix la llei 
contra la LGTBIfòbia 

59 

G-66409319 Associació 17 de maig 
Projecte AssoCat, Projecte 
associacionisme a Catalunya 59 

G-61365458 
Associació Cultural 
Trentacinc 

Narratives d'autoritat femenina 
58 

G-66493545 Associació Diandé Àfrica Una Barcelona diferente sobre ruedas 57 

G-59106823 
Federació Catalana de 
Voluntariat Social 

Mirades del Guanyem-hi tots! 
55 

G-64233562 
Associació Gent Gran de 
Borredà 

L'art i l'empoderament de la dona de 
Borredà 53 

G-66033721 
Associació de Mares de dia 
- Llars de criança 

Curs de Formació d'Auxiliar de Llar de 
criança 52 

G-62682562 Casal Argentí de Barcelona 
Formació per l'accés a la 
emprenedoria i l'economia social 50 

G-66151036 
Associació moviment i 
creació 

Dona i dansa oriental holística. Una 
proposta per a la millora social 49 

G-66204660 
Associació xarxa d'entitats 
d'acció social i comunitària 

XEASC: Per l'acció social - 
comunitària i el foment de 
l'associacionisme juvenil 34 

G-60749009 Fundació Aurèlia Capmany Empleades públiques i plans d'igualtat 32 

G-66626128 
Talent Femení Associació 
Empresarial 

Punt de trobades de dones amb 
inquietuds i aptituds, volem donar a 
conèixer el talent femení de les 
nostres comarques a la resta d'indrets 
del món 2 

 
Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental 
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

G-08752735 
Associació  mares i pares 
d'alumnes col·legi Paideia Les colònies: Un temps per créixer 63 

G-65825713 
Un Pas M3S Associació 
Educativa Vacances sense barreres 63 

G-58836396 Esplai Rabadà 

Casal d'estiu Cireret, servei específic 
per a infants i joves amb 
pluridiscapacitat 62 

G-61574687 
Associació Catalana de la 
Malaltia de Huntington Respir ACMAH 61 

G-08987588 

AMPA C.P. Educació 
Especial Dr. Folch i 
Camarasa Casal d'estiu respir 2016 53 

G-64542764 

Encert Associació per al 
foment de la formació i 
ocupació dels discapacitats 
psíquics Respir encert 45 

 
Quart.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir amb 
els requisits de la convocatòria: 
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Àmbit de Benestar Social 
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

G-58447020 
Unió Esportiva Sant Feliu 
de Llobregat 

Escola AFA Fora de Termini 

  
Nicolau Roig Juàrez-Nens 
en moviment Osona 

Nens en moviment Osona Fora de Termini 

G-65470833 
Associació Sanfilippo 
Barcelona 

Ajut a les famílies, 
pacients i cuidadors 

Fora de termini. 

G-58524927 

Associació de Familiars de 
Malalts d'Alzheimer de 
Barcelona (delegació 
d'Igualada) 

Un tomb en les 
demències, anem a les 
escoles 

Ha renunciat 

G-65079444 
Asociación rociera voces 
del camino de Terrassa 

Intercambios culturales. 

Incompliment base 1. 
No s'ajusta als àmbits 
objecte de la 
convocatòria. 

G-17338500 Fundació privada "El Vilar" 
Adquisició d'un vehicle per 
transport adaptat 

Incompliment base 19. 
No són despeses 
subvencionables 
l'adquisició de béns 
materials i equipaments 
inventariables. 

G-66121492 Associació Amics d'en Biel Jornades de sensibilització 

Incompliment Base 2. 
No es subvencionaran 
actuacions o actes 
puntuals com 
exposicions, 
congressos, jornades,... 

G-84877208 
Fundación Instituto Edad y 
Vida 

Taules de diàleg: 
Acompanyament al final 
de la vida 

Incompliment Base 2. 
No es subvencionaran 
actuacions o actes 
puntuals com 
exposicions, 
congressos, jornades,... 

G-61931895 
Associació Catalana Pro-
persones sordcegues 

Vida independent per a 
persones amb 
sordceguesa 

Incompliment Base 6. 
Presentació de més 
d'un projecte 

G-65847428 Mujeres Palante 

Els nostres quatre pilars 
de l'acollida. 
Acompanyament a dones 
de totes les nacionalitats 
en risc d'exclusió social. 

Incompliment Base 6. 
Presentació de més 
d'un projecte 

G-61037164 
Grup de Joves La fàbrica 
de Can Tusell 

Casal diari per a joves 
2016 

Incompliment Base 6. 
Presentació de més 
d'un projecte. 

G-64836059 Fundació IPSS 
Programa de criança 
positiva 

Incompliment Base 6. 
Presentació de més 
d'un projecte. 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

G-66640111 Violeta  
Información sobre VIH, 
ITS, Violencia y violeta 

Incompliment Base 6: 
No estar inscrita en el 
registre corresponent a 
la data de finalització 
del termini de 
presentació de 
sol.licituds-17.03.2016- 

G-66690801 
Entresol, associació per 
l'habitatge i la discapacitat 
intel·lectual 

"Un programa fet a la mida 
per viure a la pròpia llar" 

Incompliment Base 6: 
No estar inscrita en el 
registre corresponent a 
la data de finalització 
del termini de 
presentació de 
sol.licituds-17.03.2016- 

G-6125465 Ampa Escola El Cim 
Monitor per a nens amb 
necessitats especials a les 
activitats extraescolars 

Incompliment Base 6. 
No presenta la 
documentació 
requerida ni cap dels 
models normalitzats, 
especialment l'Annex 1 
(memòria/projecte) que 
conté els diferents 
criteris que permeten la 
valoració del projecte 

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

G-08913295 
Consell Nacional Dones 
d'Espanya 

Assistència a la 60a CSW a 
la seu de les Nacions 
Unides de Nova York. 

Incompliment Base 2: 
sol·licitud per a 
subvencionar un acte 
puntual. 

G-58639964 
Associació Veïns St 
Bartomeu de la Valldan 

Renovem per promoure i 
eixemplar la integració 

Incompliment Base 1. 
No és objecte de 
convocatòria. 

G-59899260 
Grup d'Esplai La Fàbrica 
de Can Tusell 

Dones de Can Tusell, 
projecte per l'empoderament 
de la dona 

Incompliment Base 6. 
Presentació de més 
d'un projecte. 

G-60104528 
Federació de Dones de 
Catalunya per a la Igualtat 

Acolliment psicològic i 
assessorament i orientació 
jurídica 

Presentació fora de 
termini 

G-62462650 
Associació de Treballadors 
Pakistanesos 

Formació per l'accés a la 
emprenedoria i l'economia 
social 

Incompliment Base 6. 
Presentació de més 
d'un projecte. 

G-63635510 
Associació dones per les 
dones de Palau-Solità i 
Plegamans 

Activitats per al 
desenvolupament de les 
dones, per afavorir 
l'autonomia i prevenció de la 
violència de gènere 

Presentació fora de 
termini 

G-63832786 
Fundació Privada 
Ciutadania Multicultural 

Vidas migrantes 
Presentació fora de 
termini 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

G-64616733 
Associació Centre 
d'estudis, recerca i creació 
Neuronit 

Projecte Cortesina: Curts 
Nodaigual 

Incompliment Base 6. 
Manca documentació 
a presentar: no han 
lliurat la memòria del 
projecte/activitat 
(Annex 1). 

G-64717812 
Associació Catalana 
d'Empreses per a Gais i 
Lesbianes 

Defensa de la llibertat 
d'orientació social i identitat 
de gènere PRIDE Barcelona 
2016 

Incompliment Base 2: 
sol·licitud per a 
subvencionar un acte 
puntual. 

G-64961303 
Associació LGTB 
TALCOMSOM 

Exposició LGTB a Vic 
capital de la cultura catalana 

Incompliment Base 2: 
sol·licitud per a 
subvencionar un acte 
puntual. 

G-65190001 AFA. Escola dels Encants 

La inclusió com a estratègia 
per una ciutadania activa, 
participativa i generadora de 
comunitat en el marc de 
l'Escola dels Encants 

Incompliment Base 6. 
Manca documentació: 
no aporta NIF, i en 
fase de requeriments 
l’aportat correspon a 
una entitat diferent a 
la indicada a la 
sol·licitud. 

G-65847428 Mujeres Palante 
Formació de promotores 
comunitàries contra les 
violències vers les dones 

Incompliment Base 6. 
Presentació de més 
d'un projecte. 

 
Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental 
 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

G-60219763 
Associació de Diabètics de 
Catalunya 

Colònies per a nens i nenes 
amb diabetis 2016 

Fora de termini 

 
Cinquè.-  DISPOSAR la despesa d’un milió cent seixanta-quatre mil nou-cents vint-i-
nou euros amb setanta-vuit cèntims (1.164.929,78.-€) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60100/23100/48901, la despesa de cinc-cents mil euros 
(500.000,00.-€) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900, i la 
despesa de dos-cents trenta-cinc mil cinquanta-nou euros amb noranta-set cèntims 
(235.059,97.-€) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900, del 
pressupost de l’any 2016 de la Diputació de Barcelona. 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a 
partir de la recepció de l’acord de concessió sense que hagi manifestat expressament 
les seves objeccions. 
 
Per a aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta caldrà 
acceptació expressa per part de l’entitat beneficiària, mitjançant els models normalitzats 
que, segons l’àmbit, es podran trobar a: 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2016 
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2016  

http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2016
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2016
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2016
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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 2016 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 2017 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 els models 
normalitzats que, segons l’àmbit, es podran trobar a: 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2015 
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2015 
 
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. 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província (BOPB). 
 
Setè.- NOTIFICAR els presents acords, en la part que els afecta, als interessats.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa l’acceptació, per delegació de la Presidència, 
de les justificacions de despesa, presentades en el tràmit d’audiència, del fons 
de prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”, en el marc del catàleg 
2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la vicepresidenta quarta i la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
literal següent: 
 
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 17 de 
desembre de 2015, aprovà el dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
presidència, l’aprovació de la liquidació provisional del fons de prestació “Finançament 
de l’àmbit de benestar social”, en el marc del catàleg 2014 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015” l’aprovació inicial de la revocació total i parcial dels ajuts econòmics 
per manca de justificació i la concessió del tràmit d’audiència. 
 
Notificat l’atorgament del tràmit d’audiència tal i com disposen l’article 51 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya , i l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els 
municipis relacionats a la part dispositiva varen presentar la justificació de les 
despeses efectuades. 
 
Aquestes justificacions s’han de considerar correctes i per tant s’han d’acceptar. 
 
La resta de municipis relacionats al Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de 17 de desembre de 2015, no van presentar cap documentació i, per tant, 

http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2015
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2015
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s’entén que –per a ells- la liquidació provisional ha passat a definitiva amb la 
conseqüent revocació definitiva dels imports no justificats degudament i l’obligació de 
reintegrar els imports en els termes establerts a l’article 62.2 de la Llei general 
tributària. 
 
Vist l’apartat 7.2.d) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de 
14 d’abril de 2016, (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- ACCEPTAR la justificació de despeses del fons de prestació “Finançament 
de l’àmbit de  benestar social”, en el marc del catàleg 2014 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, presentades en el tràmit d’audiència pels ajuntaments que tot 
seguit es relacionen: 
 

 

 

 
Segon.- NOTIFICAR, en la part que els afecta, els presents acords als interessats.” 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
La presidenta, senyora Conesa (CiU) dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: En primer lloc, voldríem agrair a la vicepresidenta quarta, 
senyora Meritxell Budó, la ràpida resposta en referència al requeriment que li vam fer 
en sessió plenària sobre la situació a l’Oficina del Pla Jove. 
 

Núm. expedient 2014/0002476 Codi XGL 14/Y/101653 

Centre gestor 601010000 – Servei d’Acció Social 

Ens local Ajuntament d’Oristà CIF/DNI P0815000E 

Aplicació pressupostària G/60101/231A0/46250 
Import 
justificat 

1837,05.-€ 

Núm. expedient 2014/0002476 Codi  XGL 14/Y/101635 

Centre gestor 601010000 – Servei d’Acció Social 

Ens local 
Ajuntament de Pacs del 
Penedès 

CIF/DNI P0815300I 

Aplicació pressupostària 
G/60101/231A0/46250 

Import 
justificat 

2.952,52.-€ 

Núm. expedient 2014/0002476 Codi  XGL 14/Y/101709 

Centre gestor 601010000 – Servei d’Acció Social 

Ens local Ajuntament de Tavertet CIF/DNI P0828000J   

Aplicació pressupostària 
G/60101/231A0/46250 

Import 
justificat 

1.500,00.-€ 
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I referent a una situació també incòmoda, hem estat coneixedors que el gerent 
d’aquesta institució el senyor Xavier Boltaina ha estat recusat, per una persona que 
optava a una plaça de treball del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
suposadament per assetjament sexual. I nosaltres voldríem conèixer quin és el parer o 
quines són les accions que, sobre el particular, prendrà la Diputació. 
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Jo crec que hi ha una confusió... Que era mobbing 
o, en tot cas, la notícia que va sortir no era pas d’ assetjament sexual. Per tant, que 
quedi constància aquí, i que és una qüestió que nosaltres, la veritat, hi donem poca 
credibilitat, li haig de dir, en el sentit que apareix en uns mitjans de comunicació que 
bé, no han contrastat la informació de la institució i, per tant, al que surti en els mitjans 
de comunicació que no contrasten, no li podem donar credibilitat. 
 
Una altra qüestió és que des de Recursos Humans, es fa la feina que correspon i, 
evidentment, a vegades s’han de prendre decisions en relació amb les responsabilitats 
i a com es proveeixen els llocs en aquesta institució. Crec, si no recordo malament, 
que no és el Centre de Cultura Contemporània és l’Institut del Teatre. L’Institut del 
Teatre es va proveir a través d’un concurs. La direcció del... És el CCCB? Perdoni.. I, 
per tant, el que hem de fer, en qualsevol cas és anar instituint els concursos per 
proveir els llocs. I, per tant, Recursos Humans entenc que hi està a sobre. Però, jo no 
crec que fos assetjament sexual. Crec que era assetjament laboral. No sé si el senyor 
Joan Carles Garcia té alguna informació més que jo desconec, però diria que això ve 
de que aquesta persona estava a l’Institut del Teatre, que es va convocar un concurs 
per a proveir la plaça i que no la va guanyar. Bueno,  mirarem de fer concursos amb 
tot, que és el que toca.  
 
La secretària general, senyora Mahillo, diu: “Es el CCCB, pero es que provenia del 
Instituto del Teatro”.  
 
I, tot seguit, intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: No, no, ratificar el 
que diu la presidenta. En tot cas hi ha una acusació de mobbing, però no 
d’assetjament sexual, i crec que és important fer la matisació. I és cert que prové del 
Centre de Cultura Contemporània no pas de l’Institut però, en tot cas, s’està treballant 
a Recursos Humans. Ens afecta com a part de la Diputació a Recursos Humans i, per 
tant, si hi ha informació que li podem facilitar, estem disposats absolutament a fer-ho. 
 
La senyora presidenta (CiU), dóna la paraula a la diputada senyora Marin (PSC-CP), 
qui diu: És una pregunta que em sembla que alguna de les companyes de Grup ja 
havia fet en alguna anterior Junta o a la Comissió Informativa. Però com que és un 
tema, crec que important  per als municipis petits, he de reiterar la pregunta de si ja, 
des del punt de vista de la Intervenció, s’ha pogut ajudar els petits municipis a tancar 
els seus comptes i a fer la liquidació, perquè hi ha un límit de temps que, si no estic 
equivocada, és a 30 de juny.  
 
A la pregunta de la diputada, contesta la interventora general, senyora Raurich, qui 
diu: Sí, jo crec que en aquest últim mes hem fet un gran avenç. Hem contractat a fora 
la part tècnica de revisió i diríem que la part tècnica però comptable s’està fent a 
l’interior, amb els funcionaris que tenim. Amb la qual cosa ara creiem que ho tenim 
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controlat i que la cua ha disminuït moltíssim. De moment, està controlat aquest tema. 
No sé si hi ha alguna altra.. o si és una queixa específica d’algun ajuntament per no 
estar... En tot cas, s’ha avançat molt amb el tema de les revisions dels tancaments.  
 
Intervé novament la diputada senyora Marin (PSC-CP), qui diu: A mi em sembla 
perfecte que es prenguin mesures per a que això es pugui resoldre. Però pensem que 
a 30 de juny tots els municipis han de tenir els comptes tancats, per tant, més enllà de 
que s’hagi avançat el preocupant és si queda algú... 
 
La interventora general, senyora Raurich, diu: Aquest tema a la Comissió 
Informativa ja el vaig explicar, i és que estem en un any excepcional. És un any en el 
qual hi ha hagut canvi en l’aplicació informàtica, perquè hi ha hagut canvi comptable, 
amb la qual cosa els ajuntaments tenien unes noves eines, una modificació de les 
eines. I, a més, canvis en el tancament i en l’obertura de la següent comptabilitat, 
perquè hi havia canvi comptable, amb la qual cosa les revisions que, habitualment, no 
donen problema, aquest any han sigut molt més complicades. De veritat, potser més 
complicades del que es podia preveure. Diríem que no és lo habitual sinó que és un 
any excepcional. Que també ha coincidit amb que hem tingut alguna baixa també amb 
els funcionaris que teníem... és a dir que s’ha ajuntat tot. Però bé, amb aquesta 
externalització jo crec que hem donat un avenç important. No ha de ser lo habitual... 
Això no ha passat mai ni ha de tornar a passar. 
 
Pren la paraula novament la diputada senyora Marín (PSC-CP) i diu: No, simplement 
no és tant que s’avanci sinó confirmar que arribem. Saps què vull dir? O sigui a mi que 
avancem ja em sembla bé, que anem pel bon camí està clar i els motius també... No 
es qüestiona absolutament res. 
 
La interventora general, senyora Raurich, diu: Que sí, que intentarem arribar. 
També hem de tenir en compte que els ajuntaments ens envien les revisions per fer, 
de vegades, deu dies abans de que acabi el termini. O sigui que les cues estan... Els 
ajuntaments, a mesura que han acabat totes les seves anotacions, ens envien una 
petició de tancament. I nosaltres, per rigorós ordre de petició, anem tancant. De 
vegades... El tema que dic és que, a vegades, és culpa nostra, però no aquest any. 
Però altres vegades el que passa és que els ajuntaments ens ho demanen tard perquè 
ells... Hi ha ajuntaments que a vegades ens demanen la revisió el mes de setembre i 
ja ha passat el termini. O t’ho demanen a lo millor cinc dies abans del 30 de juny. En 
canvi el mes de gener no t’ho demana quasi bé ningú. Aquest és el problema que 
tenim, que tot s’ajunta en un mateix temps. Que, repeteixo, no s’ha de repetir. Ha sigut 
també una circumstància especial.  
 
La senyora presidenta (CiU), diu: Gràcies. Intentarem, a 30 de juny, tenir enllestida la 
tasca. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 40 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la  secretària que en dóna fe. 
 
Vist i Plau 
La presidenta,  


