Àrea de Presidència
Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 8 DE JUNY DE 2017
A la ciutat de Barcelona, el 8 de juny de 2017, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix a la
Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de
la seva presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), amb l’assistència del
vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), 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), Valentí Junyent i Torras (CiU),
senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi
Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Josep Ramon Mut i
Bosque (ERC-AM), Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i diputades
amb veu però sense vot següents: senyor Joaquim Forn i Chiariello (CiU), senyores
Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i 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, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana i la tresorera, senyora
Marta Gómez Acín.
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio
(ERC-AM), el vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), la
vicepresidenta quarta, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), la vicepresidenta cinquena
senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), el diputat senyor Rafael Homet i Ventayol (ERCAM), i la diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa).
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 25 de maig de 2017.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe favorable, emès per la Secretaria General d’aquesta Corporació, en
relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Gaià i
Lluçà, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria - intervenció.
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3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 356/2016, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
Allianz Seguros y Reaseguros contra la resolució de 27 de juliol de 2016, que va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut, el dia 23 de
setembre de 2015, a la carretera BV-4132, a causa de la col·lisió amb un porc
senglar que sobtadament va irrompre a la via.

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 93/2016, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor XXX contra la resolució de 18 de gener de 2016, que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
ocasionats al vehicle, propietat de la senyora XXX, derivats de l’accident de
circulació ocorregut el dia 16 de març de 2015, a la carretera BP-1432, quan va
topar contra un porc senglar que va irrompre de manera sobtada a la calçada.

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret,
favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que declara el desistiment i arxiu
del procediment núm. 120/2016, interposat per XXX contra la resolució de 8 de
gener de 2016, que declarava la inadmissió de la reclamació prèvia presentada
per la senyora XXX en el procés selectiu S-09/15, obert per tal de cobrir un lloc
d’informador-guaita.

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 344/2015-E, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor XXX contra la resolució de 23 de juliol de 2015, que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i físics
soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 15 de juliol de 2014,
quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera BV-1221, en sentit
Navarcles, a causa de l’existència d’una taca de gasoil que es trobava a la
calçada.

Direcció de Relacions Internacionals
7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de
lucre, per donar suport a projectes d’Educació per al Desenvolupament, any 2017.
Import 400.000 euros.
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8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre
“Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017. Import 100.000
euros.

Direcció de Serveis de Formació
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Conveni
tipus a formalitzar amb els ens locals de la demarcació de Barcelona, per a la
designació, d’entre els seus empleats públics, de docents ocasionals d’accions
formatives organitzades per la Diputació de Barcelona.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió definitiva dels ajuts corresponents als municipis amb població de fins a
1.000 habitants, en el marc de la Línia de suport a la dinamització econòmica dels
petits municipis (Línia 2) del Programa complementari de foment de l'ocupació
local 2017-2018, del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar
diversos requeriments presentats contra la resolució del procediment de concessió
d’ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019” i modificar els compromisos de qualitat de diversos
recursos inclosos en l’esmentat Catàleg de serveis de l’any 2017.
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
13. CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a
l’Ajuntament de Calella, per a finançar l’actuació local “Projecte de remodelació del
carrer Bruguera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
14. CALONGE DE SEGARRA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta
mil euros), a l’Ajuntament de Calonge de Segarra, per a finançar l’actuació local
“Arranjament de camins municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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15. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta mil euros), a
l’Ajuntament de la Garriga, per a finançar l’actuació local “Reurbanització tram
carrer”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
16. SANT ANDREU DE LLAVANERES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent
setanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a
finançar l’actuació local “Sala poliesportiva i vestíbul recepció”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
17. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 136.000 € (cent trenta-sis
mil euros), a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a finançar l’actuació local
“Redacció d'un nou POUM”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
18. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 39.000 € (trenta-nou mil
euros), a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a finançar l’actuació local
“Passera sobre la C16C”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
19. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setantacinc mil euros), a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, per a finançar l’actuació
local “Reforma edifici Malloll fases I i II” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
Programa de Crèdit Local
20. CALELLA Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 55.628,67 € (cinquanta-cinc mil sis-cents
vint-i-vuit euros amb seixanta-set cèntims), a l'Ajuntament de Calella, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.
21. SABADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 456.235,17 € (quatre-cents cinquanta-sis mil
dos-cents trenta-cinc euros amb disset cèntims), a l'Ajuntament de Sabadell, a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.
22. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 23.712,22 € (vint-i-tres mil
set-cents dotze euros amb vint-i-dos cèntims), a l'Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.
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23. SANT CELONI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 32.634,26 € (trenta-dos mil sis-cents trentaquatre euros amb vint-i-sis cèntims), a l'Ajuntament de Sant Celoni, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.
24. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 23.686,34 € (vint-i-tres mil
sis-cents vuitanta-sis euros amb trenta-quatre cèntims), a l'Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2017.
25. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 101.834,23 € (cent un mil vuitcents trenta-quatre euros amb vint-i-tres cèntims), a l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, a l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar
les inversions del pressupost 2017.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte
de finançar projectes culturals dels municipis capital de comarca de la província de
Barcelona per a l’any 2017.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
27. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa Vinos Colltor SL, en resolució de l’expedient núm. 2017/1070.
28. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Oristà, en resolució de l’expedient núm. 2017/1575.
29. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/2456.
30. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, en resolució de l’expedient núm.
2017/3539.
31. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Oristà, en resolució del ‘expedient núm. 2017/3949.
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32. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del senyor
XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/3950.
33. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa Cedipsa, en resolució de l’expedient núm. 2017/4098.
34. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
senyora XXX en resolució de l’expedient núm. 2017/4146.
35. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa Cepsa Comercial Petroleo, S.A., en resolució de l’expedient núm.
2017/4579.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les Bases
per a la participació en el programa “Els Serveis Socials més a prop” per als anys
2017-2019. Import 333.789,50 euros.
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 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. Import 2.149.304,49 euros.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de maig de 2017.- Per la
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 25 de maig de 2017, 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, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe favorable, emès per la Secretaria General d’aquesta Corporació, en
relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Gaià i
Lluçà, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria - intervenció.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:
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“Els Ajuntaments de Gaià i Lluçà han presentat davant del Registre General de la
corporació sengles oficis amb la corresponent documentació en data 05.04.2017 i
06.04.2017, respectivament, mitjançant els quals es sol·licita el preceptiu informe previ
de la Diputació de Barcelona en l’expedient de constitució de l’agrupació dels
municipis de Gaià i Lluçà, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
- intervenció.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Corporació en sentit favorable a la
dita agrupació entre el esmentats municipis, de data 15 de maig de 2017.
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.j) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016,
núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016.
En conseqüència, la sotasignada, en ús de les facultats que li son pròpies, proposa
que per la Junta de Govern d’aquesta Corporació, per delegació de la Presidència,
s’adoptin els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta
corporació en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de
Gaià i Lluçà, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció,
que es transcriu a continuació:
“INFORME relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Lluçà i
Gaià, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció
a) Antecedents
Mitjançant instàncies presentades pels Ajuntaments de Gaià, amb Registre d’Entrada a la
Diputació de Barcelona de data 05.04.2017 i Lluçà amb Registre d’Entrada de data
06.04.2017, sengles ajuntaments sol·liciten, amb caràcter conjunt, el preceptiu informe previ
de la Diputació de Barcelona, per a la constitució de l’agrupació formada per ambdós
municipis, per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció.
En aplicació de l’art. 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d‘octubre, pel qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter
nacional de les entitats locals de Catalunya, que serà objecte d’estudi seguidament, es
constata que entre la documentació aportada consten oficis dels respectius Ajuntaments
sol·licitant el present informe, els certificats dels acords plenaris dels Ajuntaments de Gaià i
Lluçà, amb caràcter favorable a la constitució de l'agrupació i aprovats per unanimitat dels
seus membres, una memòria justificativa conjunta, els informes jurídics de les respectives
secretaries a petició de les alcaldies, així com el projecte d’estatuts que ha de regular
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l’agrupació d’ambdós municipis per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria
intervenció.
b) Disposicions legals
L’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix
que correspon a les comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar
la constitució i dissolució de les agrupacions dels ens locals per al manteniment en comú del
lloc de treball de secretaria i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb
l’acord de les corporacions locals interessades, l’audiència de les entitats afectades i
l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal corresponent.
Per la seva banda l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa que el procediment per acordar la
constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir en comú el lloc de secretaria es
podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades i es requerirà un informe previ de les
entitats supramunicipals corresponents.
c) Circumstàncies dels ajuntaments interessats
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que consten en
els respectius acords d’inici de l’expedient, es justifiquen en la impossibilitat de prestar
correctament les funcions públiques i reservades del lloc de treball de secretaria intervenció
de manera aïllada i per separat. Les memòries justificatives presentades emparen la
constitució de la nova agrupació en la insuficiència de recursos, la proximitat dels municipis i
l’escassa capacitat econòmica i de gestió.
D’acord amb la informació que aporten els respectius municipis en el document de la
memòria justificativa, en resulta que:
-

El municipi de Lluçà té una població de 280 habitants en l’exercici 2016 i un
pressupost municipal de despeses corrents corresponent a 2016, de 331.935 euros.

-

El municipi de Gaià té una població de 160 habitants i un pressupost municipal de
despeses corrents corresponent a 2016, de 243.316,15 euros.

L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la
competència del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques per
acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals per al sosteniment en comú del lloc de
secretaria, quan el volum de serveis o recursos d’aquestes sigui insuficient, sense
quantificar el nivell de dita insuficiència, cosa que sí fa l’apartat b) del propi article en tractar
de l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball, que la xifra en una població inferior
a 500 habitants i un pressupost ordinari inferior als 250.000,00 euros.
Amb caràcter equivalent es troba l’article 4.1 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con
habilitación de caràcter nacional.
El projecte d’estatuts, que ha estat aprovat inicialment per tots dos Ajuntaments, i, que ha de
regir l’agrupació de municipis, recull els continguts mínims i necessaris com ara el seu
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objecte, la seu, els òrgans de govern de l’agrupació, el sistema retributiu, les aportacions de
cadascun dels municipis, la durada de l’agrupació, la seva modificació i les causes de
dissolució.
Finalment, s’efectua una darrera consideració. En la memòria justificativa de l’expedient,
emesa conjuntament per ambdós municipis, es posa de manifest que l’Ajuntament de Lluçà
es troba actualment i formalment agrupat per al sosteniment de les funcions de secretaria
intervenció amb l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, malgrat que es va iniciar l’expedient de
desagrupació en el mes de setembre de 2016. Per a la consecució de l’expedient que porta
per causa el present informe, caldrà, amb caràcter previ, l’autorització de la Conselleria de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya respecte
de l’esmentada dissolució de l’agrupació per al sosteniment de les funcions de secretaria
intervenció entre els Ajuntaments de Lluçà i Sant Martí d’Albars.
d) Inici del procediment
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats
locals interessades.
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes,
requereix el quòrum del vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els
Ajuntaments de Lluçà i Gaià han acreditat aquestes circumstàncies.
e) Conclusió
Atès que resulta acreditada en la documentació tramesa la voluntat conjunta d’ambdós
Ajuntaments afectats, d’iniciar els tràmits per a la agrupació dels respectius municipis als
efectes de sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció, així com la
concurrència dels requisits exigibles per a la seva aprovació, aquesta Secretaria informa
favorablement l’expedient iniciat per a l’agrupació de municipis, proposada entre els
Ajuntaments de Lluçà i Gaià, amb el requisit previ consistent en la prèvia dissolució de
l’agrupació per al sosteniment de les funcions de secretaria intervenció entre els
Ajuntaments de Lluçà i Sant Martí d’Albars.
Atès que és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió
dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de
mancomunitats o altres entitats associades i agrupacions per al sosteniment del lloc de
treball de secretari, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.j), de la Refosa 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de
2016, núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.”
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Segon.- Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Gaià i Lluçà, per al seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 356/2016, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
Allianz Seguros y Reaseguros contra la resolució de 27 de juliol de 2016, que va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut, el dia 23 de
setembre de 2015, a la carretera BV-4132, a causa de la col·lisió amb un porc
senglar que sobtadament va irrompre a la via.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que
és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona ha dictat Sentència en el
procediment abreujat núm. 356/2016, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel Allianz Seguros y Reaseguros contra la resolució de 27 de juliol de
2016, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 23 de setembre de
2015, a la carretera BV-4132, a causa de la col·lisió amb un porc senglar que
sobtadament va irrompre a la via.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts i el funcionament del servei públic i
que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la responsabilitat
patrimonial de la Diputació de Barcelona.
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 ús 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
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 356/2016, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat pel Allianz Seguros y Reaseguros contra la
resolució de 27 de juliol de 2016, que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit
ocorregut el dia 23 de setembre de 2015, a la carretera BV-4132, a causa de la
col·lisió amb un porc senglar que sobtadament va irrompre a la via.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 93/2016, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel
senyor XXX contra la resolució de 18 de gener de 2016, que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
ocasionats al vehicle, propietat de la senyora XXX, derivats de l’accident de
circulació ocorregut el dia 16 de març de 2015, a la carretera BP-1432, quan va
topar contra un porc senglar que va irrompre de manera sobtada a la calçada.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta
assabentada del present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha dictat Sentència en el
procediment abreujat núm. 93/2016, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 18 de gener de 2016, que desestima
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials ocasionats
al vehicle propietat de la senyora XXX matrícula XXX, derivats de l’accident de
circulació ocorregut el dia 16 de març de 2015, a la carretera BP-1432, quan va topar
contra un porc senglar que va irrompre de manera sobtada a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts pels actors i el funcionament del
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona.
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 ús 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
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 93/2016, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de 18 de gener
de 2016, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials ocasionats al vehicle propietat de la senyora XXX matrícula XXX,
derivats de l’accident de circulació ocorregut el dia 16 de març de 2015, a la carretera
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BP-1432, quan va topar contra un porc senglar que va irrompre de manera sobtada a
la calçada.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona.”
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del
Decret, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que declara el
desistiment i arxiu del procediment núm. 120/2016, interposat per XXX contra la
resolució de 8 de gener de 2016, que declarava la inadmissió de la reclamació
prèvia presentada per la senyora XXX en el procés selectiu S-09/15, obert per tal
de cobrir un lloc d’informador-guaita.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del
tenor literal següent:
“La Junta de Govern, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2016, va acordar
donar-se per assabentada del Decret de la Presidència núm. 7638/2016, de 27 de
juliol, pel qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.
11 de Barcelona en el procediment núm. 120/2016, interposat per XXX contra la
resolució, de 8 de gener de 2016, que declarava la inadmissió de la reclamació prèvia
presentada per la senyora XXX en el procés selectiu S-09/15, obert per tal de cobrir un
lloc d’informador-guaita.
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona ha emès un Decret, el 12 de
maig de 2017, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit
presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida.
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència,
desistir de les seves pretensions.
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 14 d’abril de 2016 (publicada
al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret emès pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 11 de Barcelona, de 12 de maig de 2017, que acorda tenir per
desistida a la senyora XXX del procediment núm. 120/2016, interposat contra la
resolució, de 8 de gener de 2016, que declarava la inadmissió de la reclamació prèvia
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presentada per la senyora XXX en el procés selectiu S-09/15, obert per tal de cobrir un
lloc d’informador-guaita.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona.”
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 344/2015-E, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
pel senyor XXX contra la resolució de 23 de juliol de 2015, que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i físics
soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 15 de juliol de 2014,
quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera BV-1221, en sentit
Navarcles, a causa de l’existència d’una taca de gasoil que es trobava a la
calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta
assabentada del present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, ha dictat Sentència en el
procediment abreujat núm. 344/2015-E, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de 23 de juliol de 2015, que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i
físics soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 15 de juliol de 2014,
quan circulava amb la seva motocicleta matrícula XXX, per la carretera BV-1221, en
sentit Navarcles, a causa de l’existència d’una taca de gasoil que es trobava a la
calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el funcionament del
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona.
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 ús 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
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 344/2015-E, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra la resolució de 23 de juliol
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de 2015, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials i físics soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 15 de
juliol de 2014, quan circulava amb la seva motocicleta matrícula XXX, per la carretera
BV-1221, en sentit Navarcles, a causa de l’existència d’una taca de gasoil que es
trobava a la calçada.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona.”
Direcció de Relacions Internacionals
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de
lucre, per donar suport a projectes d’Educació per al Desenvolupament, any
2017. Import 400.000 euros.- 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:
“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
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 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 Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions
Internacionals, per tal de donar compliment als seus objectius estratègics, es proposa
fomentar activitats d’interès públic o social destinades a donar suport a projectes
d’Educació per al Desenvolupament (EpD endavant) desenvolupades per entitats de la
demarcació territorial de Barcelona.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient, amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació:
• DOS-CENTS QUARANTA MIL (240.000) EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/11200/92400/48900 del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona corresponent a l’any 2017;
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• CENT VINT MIL (120.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2018; i
• QUARANTA MIL (40.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2019,
sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents
de l’Ordenança.
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 19.2 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 l’establert a l’article 123.4 del ROAS i a l’article 9.2 de l’Ordenança, s’especifica
que el percentatge de les subvencions proposades supera el 50% del cost de
l’activitat. Aquest es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria.
Les entitats sense ànim de lucre que treballen en el camp de la cooperació al
desenvolupament tenen una liquiditat limitada que fa poc viable establir un percentatge
inferior. D’altra banda, i atenent la naturalesa de les actuacions, altres administracions
com ara la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona estableixen per
aquestes subvencions percentatges de finançament entre el 80% i el 90% del cost
total.
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 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.
Atès el disposat a l’article 44.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels
pagaments atès que les entitats sense ànim de lucre que treballen el camp de la
cooperació al desenvolupament tenen una liquiditat limitada que no els permet finançar
la totalitat de l’actuació.
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Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist el punt 3.3 lletra 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), correspon a la Junta de Govern adoptar els
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència i del Ple, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria 201720175120009133, que incorpora les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes d’Educació per al
Desenvolupament any 2017 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre, 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 PER DONAR SUPORT A PROJECTES
D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT ANY 2017”
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120009133
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 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS.
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 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a donar suport a projectes d’Educació per
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al Desenvolupament (EpD endavant) impulsats per entitats sense ànim de lucre, universitats
i agrupacions d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació de Barcelona.
Per acció d’educació per al desenvolupament s’entén una proposta que promogui una
ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb la promoció dels drets humans i el
desenvolupament humà sostenible i amb la solidaritat internacional entesa des de la
coresponsabilitat.
Els projectes hauran d’adreçar-se a un o varis dels objectius següents:
• La sensibilització de la ciutadania. Primer estadi de coneixement i conscienciació
crítica sobre la realitat dels drets humans, la pau i el desenvolupament, per mitjà de la
informació i la identificació afectiva amb altres i amb un focus en les desigualtats
nord- sud globals.
• La formació de la ciutadania en continguts, habilitats i valors. Procés a mig termini
que parteix d’una proposta pedagògica i s’adreça a un públic concret per ampliar la
comprensió i la visió crítica en relació amb les desigualtats nord- sud, les causes i
conseqüències d’aquestes desigualtats en termes de vulneració de drets i
desenvolupament humà i, finalment, les propostes de transformació.
• La generació de coneixement (recerca). Anàlisi en profunditat de temàtiques
relacionades amb les desigualtats nord- sud, la vulneració de drets humans i el
desenvolupament humà sostenible que facilitin propostes de transformació.
• La incidència política i mobilització socials. Transformació de les polítiques per a que
contribueixin de forma efectiva a la construcció de pau, la reducció de desigualtats
nord- sud i la materialització dels drets humans.
Les propostes hauran d’encabir-se en els següents àmbits temàtics:
• Apropar realitats de l’Àfrica Subsahariana i l’Àsia, donant veu a processos de
transformació i iniciatives de defensa dels drets humans protagonitzats per la població
local.
• Coherència de polítiques per al desenvolupament.
• Desigualtats i interdependències Nord-Sud en tots els àmbits.
• Drets humans a escala internacional, amb especial atenció als drets dels pobles i dels
col·lectius més vulnerables.
• Gènere i desenvolupament.
• La cooperació descentralitzada pública.
• L'agenda global per al desenvolupament sostenible.
• Pau, conflictes internacionals i població refugiada.
• Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament.
Amb independència de la dimensió de l’EpD i la temàtica de cada projecte, les propostes
incorporaran una anàlisi de la forma com integren i impulsen els objectius transversals
següents:
1. La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i interdependents, i la
dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos.
2. La promoció de la governança democràtica amb especial atenció a l’àmbit local i els
mecanismes de governança multinivell.
3. El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes.
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4. La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la
perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones.
5. La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del
desenvolupament des d’un enfocament territorial.
Es valoraran preferentment els projectes que contemplin actuacions descentralitzades al
territori de la demarcació de Barcelona i que treballin la complementarietat i les sinèrgies
amb les accions d’educació per al desenvolupament que impulsen els ens locals.
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 accions d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:
• Fomentar la coresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes amb la construcció d’un
món més just i la defensa dels Drets Humans i la pau per mitjà de la sensibilització, la
formació, la recerca i la mobilització en relació amb els àmbits temàtics identificats.
3.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria tindran un termini
d’execució de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos que s’estendrà entre l’1 de
gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019. L’execució haurà de començar dins de l’any
2017.
A l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions subvencionades, les
entitats sol·licitants hauran d’indicar-ho expressament en la sol·licitud.
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Requisits de l’entitat:
Podran ser beneficiàries 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 LGS, i
reuneixin alguna de les següents condicions:
• Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin un objecte social que
sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria, i amb seu social a la
demarcació de Barcelona constituïda amb una antiguitat mínima d’un any abans de la
data de publicació d’aquesta convocatòria, o delegació permanent a la demarcació de
Barcelona establida de forma continuada amb una antiguitat mínima de cinc anys
previs a la data de publicació d’aquesta convocatòria.
• Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus
eixos de treball l’educació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb
seu social o delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de
Barcelona.
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• Agrupacions d’entitats, universitats o ambdues, sense personalitat jurídica
diferenciada, en les quals tots els membres compleixin, individualment, els requisits
establerts als punts anteriors.
2. Requisits dels projectes:
• El projecte haurà d’adreçar-se a algun dels objectius establerts a aquestes bases,
treballar alguna de les temàtiques indicades i incorporar un mínim de dos objectius
transversals.
• En cap cas seran subvencionables propostes:
Encaminades a recaptar fons.
Encaminades a l’adopció o l’apadrinament
Encaminades a la recollida o compra d’equips i subministraments i el seu posterior
transport o enviament a països del sud.
De caràcter exclusivament lúdic i/o festiu.
3. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent.
4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a
l’article 45 OGS.
5. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció.
2) Fotocòpia de l’escriptura de constitució o Estatuts.
3) Fotocòpia dels 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 a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
6) Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
8) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
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.
10) En el cas de les subvencions que proposin activitats que poden implicar el contacte
habitual amb menors d’edat, 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.
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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.
12) En el cas d’associacions o fundacions, caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent Registre Oficial. Si és una ONGD, a més, acreditaran la inscripció en
el registre d’ONGDs de la Generalitat de Catalunya o de l’AECID.
13) Una memòria d’activitats, que no podrà ser anterior a l’any 2015.
14) En el cas que la peticionaria sigui una agrupació d’entitats, s’ha de fer constar
expressament a la sol·licitud, mitjançant la presentació d’un document que
contindrà:
Els compromisos assumits per cada membre de l’agrupació.
L’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascuna de les entitats, les
quals tindran la condició de beneficiàries.
S’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders
suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a
l’agrupació.
Compromís de no dissoldre’s com a agrupació mentre no s’hagi desenvolupat
el projecte i no hagin transcorregut els terminis de prescripció previstos a
l’article 65 de la Llei general de subvencions.
Els membres de l'agrupació hauran de presentar també la documentació esmentada
en els punts 1,2,3,4,7,8,9,10,12,13 i 15 d’aquesta base. Si executen un import
superior als 10.000 EUR, també presentaran la documentació a la qual es refereix el
punt 11.
15) En el cas que l’entitat sigui una delegació, declaració responsable en què manifesti
els anys de presència continuada de la delegació als municipis de la demarcació de
Barcelona.
16) Altra documentació que l’entitat consideri adequada per acreditar els criteris de
valoració establerts.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya i anirà degudament signada per la persona sol·licitant.
La presentació dels documents que s’hagin aportat en convocatòries anteriors, es podrà
obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis respecte de la darrera vegada que
es van presentar, tal com preveu l’article 21.2 de la OGS i d’acord al model normalitzat.
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 el mateix dia del mes
següent al de la publicació.
Hi haurà una convocatòria única.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant l’emplenament del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal o persona apoderada de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com tots els documents exigits a la base 5, podrà
trobar-se a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament.
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Les entitats sol·licitants no podran presentar més d’una sol·licitud de subvenció a aquesta
convocatòria de forma individual. Podran, al mateix temps, constar com a membres d’una
agrupació en una segona sol·licitud.
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 o per la Seu
Electrònica corporativa. En cas de realitzar la presentació en paper presencialment en el
Registre, tota la documentació es presentarà també en un llapis de memòria USB o
CD/DVD.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (en endavant LPACAP).
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
beneficiari/ària, 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.
L’òrgan gestor revisarà tota la documentació presentada per l’entitat, inclosa la relativa a la
memòria del projecte proposat i el seu pressupost, de manera que si aquests documents
són incorrectes seran també objecte del requeriment corresponent.
En relació amb el pressupost presentat i tal com es recull a la base 11, es requerirà
l’esmena de les despeses que no siguin considerades elegibles.
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.
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:
CRITERI
Criteri 1. Capacitat de les parts
1.1. Experiència prèvia en educació per al desenvolupament
1.2. Experiència prèvia de treball a nivell municipal i a la demarcació
de Barcelona
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CRITERI
1.3. Experiència prèvia de treball en xarxa i relació amb altres entitats
de la demarcació de Barcelona
Criteri 2. Pertinença
2.1. Tractament dels objectius, àmbits temàtics i objectius
transversals de la convocatòria i establiment de vincles entre
l’àmbit local i el global.
2.2. Anàlisi i adequació a les característiques específiques del
context en què es realitza i la població a la qual s’adreça.
2.3. Grau de descentralització territorial de les accions
proposades
2.4. Grau de coordinació i complementarietat amb polítiques i
accions locals d’educació per al desenvolupament.
Criteri 3. Metodologia
3.1. Claredat i coherència i factibilitat dels objectius, resultats i
activitats.
3.2. Concreció i adequació dels mecanismes de seguiment i
avaluació proposats
3.3. Incorporació d’elements d’innovació o aprenentatge respecte
experiències anteriors
3.4. Grau de participació dels col·lectius als quals s’adreça.
3.5. Incorporació dels objectius transversals a la metodologia
d’actuació.
Criteri 4. Viabilitat del projecte i sostenibilitat dels resultats.
4.1. Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses
previstes, les activitats proposades i els resultats esperats.
4.2. Concreció i claredat en l’estratègia comunicativa
4.3. Grau de sostenibilitat dels resultats obtinguts un cop finalitzi
el projecte

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
4
20
8
6
3
3
35
15
5
5
5
5
25
15
5
5

Per beneficiar-se de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts.
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR euros i anirà a càrrec
de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents:
• DOS-CENTS QUARANTA MIL (240.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2017;
• CENT VINT MIL (120.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2018 i,
• QUARANTA MIL (40.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2019;
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sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330.
11. Import individualitzat de les subvencions
El percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80% del
cost total dels projectes. Tanmateix per a la determinació de l’import individualitzat de les
subvencions se seguirà el procediment següent:
La determinació de l’import de la subvenció es farà a partir del pressupost presentat per
l’entitat sol·licitant en la sol·licitud i s’atorgarà com a màxim el 80% del cost de l’acció.
Aquest percentatge es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria.
Les entitats sense ànim de lucre que treballen el camp de l’educació per al
desenvolupament tenen una liquiditat limitada que fa poc viable establir un percentatge
inferior. D’altra banda, i atenent la naturalesa de les actuacions, altres administracions com
ara la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona estableixen per aquestes
subvencions percentatges de finançament entre el 80% i el 90% del cost total.
La part sol·licitada com a subvenció a la Diputació de Barcelona serà revisada en primera
instància pel centre gestor a l’efecte de determinar les despeses que es considerin no
elegibles. Una vegada identificades aquestes despeses, el centre gestor remetrà, si s’escau,
al sol•licitant el requeriment previst a la base 7 anterior amb la finalitat que en el termini de
deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació,
mitjançant la presentació d’un nou pressupost que incorpori despeses elegibles enlloc
d’aquelles identificades pel centre gestor com a no elegibles. En cas que l’entitat no el
rectifiqui o l’esmena també sigui incorrecta, el centre gestor entendrà que renuncia a les
despeses esmentades i que, en conseqüència, el pressupost sol·licitat es redueix en l’import
corresponent a les despeses no elegibles.
El pressupost elegible, determinat com a conseqüència del procediment anterior, tindrà la
consideració d’import de la subvenció sol·licitada. Per determinar les sol•licituds
subvencionades, aquestes s’ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda
d’acord amb la base 9 i es procedirà a atorgar el 100% de l’import elegible sol•licitat fins a
l’esgotament del crèdit de la convocatòria. L'import individualitzat de les subvencions estarà
entre els 20.000 EUR i els 50.000 EUR.
Atès que s’atorgarà el 100 % de l’import elegible sol·licitat i que, en conseqüència, no hi
haurà diferència entre l’import sol•licitat i l’atorgat (art. 27 LGS), no s’admetrà la reformulació
de la sol·licitud una vegada atorgada la subvenció corresponent.
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient,
tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el tercer dels
criteris de valoració establerts a la base 9 (Metodologia).
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 les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol•licituds
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau.
23

Àrea de Presidència
Secretaria General

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i estarà format per les següents persones:
•
•
•
•
•

El Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona;
El Director del Gabinet de la Presidència;
El Director de Relacions Internacionals;
El Comissionat per a les Relacions Internacionals; i
La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte.
Qualsevol dels anteriors membres pot ser substituït tant per un membre electe com per
personal tècnic de la mateixa Àrea de Presidència sempre respectant els termes establerts
en l’art. 22.3 de l’OGS.
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 deserta la
convocatòria 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
persones 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 40 de la LPACAP.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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
Els beneficiaris, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar
sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta
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acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 10 dies hàbils a partir de la
recepció de la notificació de l’acord.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris 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 perceptors 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 beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3. El beneficiari 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,
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que
integren la part del pressupost subvencionat per la Diputació de Barcelona.
El beneficiari s’obliga a comunicar a la Diputació de Barcelona, amb caràcter previ, tots
els canvis substancials que es produeixin en el projecte subvencionat com són les
desviacions entre partides del pressupost superiors al 15% del total de la subvenció,
canvi dels membres de l’agrupació, canvis en els resultats o objectius previstos, o canvis
en el cronograma superior a 3 mesos, per tal de donar compliment a l’establert a la base
21.
En cas que el pressupost total es redueixi, la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona s’adaptarà consegüentment, de manera que sempre es subvencioni un màxim
del 80% del cost total de l’acció.
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 recollits
a l’article 6.2 OGS.
7. Obligació de notificar a l’òrgan gestor de la subvenció les subvencions obtingudes o
demanades a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, rebudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. Aquesta
comunicació s’haurà de fer tant punt es coneguin.
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8. Obligació d’incloure en tots els productes, materials i productes públics un paràgraf que
digui que, “El contingut d’aquest (descripció del projecte) és responsabilitat exclusiva de
(nom de l’entitat) i no reflecteix necessàriament l’opinió de la Diputació de Barcelona”.
L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta base i en la resta d’apartats de les
bases reguladores poden donar inici a l’expedient de revocació de la subvenció i , si escau,
a la corresponent sanció administrativa.
16. Despeses subvencionables
16.1.Despeses directes subvencionables
Són despeses directes subvencionables aquelles que es troben directament vinculades a
l’execució de l’acció, són imprescindiblement i estricament necessàries i que fan possible la
consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l’atorgament de la subvenció.
Atès que les subvencions atorgades es justifiquen amb un compte justificatiu amb informe
d’auditor la despesa derivada de la contractació de l’informe d’auditoria es considerarà
despesa elegible.
La documentació acreditativa del cost de l’auditoria es justificarà amb la factura
corresponent. Aquesta factura podrà estar datada dins el termini de presentació de l’informe
final de justificació encara que aquesta data sigui posterior a la de la finalització del termini
d’execució.
Els costos d’avaluació i sistematització del projecte es consideren despeses directes i
podran ser imputades a la subvenció de la Diputació de Barcelona fins a un límit del 3% del
total de la subvenció.
En cap cas, el cost dels recursos humans així com dels béns o serveis subvencionats no pot
superar el valor de mercat d’aquests.
Els tributs són despesa subvencionable quan l’entitat beneficiària de la subvenció els abona
de manera efectiva i, per tant, es consideren despesa subvencionable l’IVA, l’IRPF en la part
que el beneficiari no es pugui deduir.
16.2.Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables, excepte que es justifiqui que estan
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són imprescindiblement i
estrictament necessàries per a la seva execució, les següents:
•
•
•
•
•
•

Despeses de gestoria
Lloguers
Subministraments continus: aigua, llum, gas, etc.
Despeses de telefonia, internet, fax
Assegurances
Serveis de neteja, seguretat, etc.

Tampoc seran subvencionables, les despeses que es llisten a continuació:
•

Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes
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•
•
•
•
•
•
•
•

Taxes municipals; escombraries, guals, etc.
Despeses de procediments judicials
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.
Material inventariable
Compres de terrenys o edificis
Les obres de reparació simple
Les obres de conservació i manteniment, pintura, etc.

16.3. Despeses directes subvencionables, però limitades percentualment
Seran subvencionables les despeses que es relacionen a continuació, fins als límits
següents:
•
•

Recursos Humans que formen part del projecte, en la proporció de dedicació al
mateix, sense els quals aquest no es podria dur a terme, fins al 40% de l’import de la
subvenció atorgada; i
Viatges, allotjament i dietes vinculades a la mobilitat del personal que treballa pels
beneficiaris del projecte i altres persones directament vinculades amb l’acció
subvencionada, que siguin necessàries per a l’execució del projecte, fins al 30% de
l’import de la subvenció atorgada.

16.4. Despeses directes subvencionables que han de complir amb la normativa de
contractació pública
En relació amb la contractació de serveis externs, el beneficiari haurà de tenir en compte
que quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties per el contracte menor
que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei o el
lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un
nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció entre les ofertes
presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si s’escau, en la sol·licitud de subvenció,
s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmicament
més avantatjosa.
16.5 Despeses indirectes
S’entén per despeses indirectes aquelles que són pròpies del funcionament regular tant de
l’entitat com de les seves contraparts. Les despeses indirectes no podran superar el 10 %
de l’import de les despeses directes de la subvenció atorgada.
La tipologia dels projectes subvencionats en aquesta convocatòria comporta despeses de
funcionament importants que motiven aquest percentatge. Es tracta d’actuacions molt
especialitzades per temàtica (dinàmiques globals, agendes internacionals de
desenvolupament, vincles entre realitats locals i realitats a altres països) i col·lectius (públic
infantil i juvenil en molts casos) que fan que les entitats que les duguin a terme hagin de
comptar amb una important solidesa i professionalització amb unes despeses de
funcionament importants.
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Aquest percentatge s’assimila a l’utilitzat per altres institucions que atorguen subvencions
de cooperació internacional al desenvolupament.
17. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà en tres pagaments i prèvia la
presentació dels justificants exigits a la base 18, dins dels terminis establerts a continuació:
•
•
•

El primer pagament, d’un import del 60% de la subvenció, es tramitarà una vegada la
Diputació de Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada.
El segon pagament, del 30%, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la
justificació d’almenys el 70% del primer pagament, que es justificarà tal com estableix
la base 18.
El 10% restant es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada comprovada la
justificació final de l’activitat subvencionada, es determinarà el pagament
corresponent a l’excés justificat per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de
l’import de la subvenció atorgada. Si la justificació presentada no acredita una
despesa per valor igual o superior als dos primers pagaments, l'entitat beneficiaria
haurà de retornar els imports pagats i no justificats. La justificació final s’haurà de
presentar tal com s’estableix a la base 18, i com a molt tard en un termini màxim de 3
mesos des de la finalització del termini d’execució, de cada projecte, i no més tard
del 31 de març de 2020 pels projectes començats al desembre de 2017.

Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
No s’autoritzarà el pagament de cap subvenció a aquells beneficiaris que en el moment de
realitzar el pagament no hagin presentat dins del termini previst les justificacions relatives a
subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat.
L’avançament es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria. Les
entitats sense ànim de lucre que treballen el camp de l’educació per al desenvolupament
tenen una liquiditat limitada que no els permet finançar la totalitat de l’actuació.
18. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un informe parcial que haurà
de presentar-se amb data límit del 15 d’octubre de 2018 i justificar el 70% de la subvenció
rebuda fins al moment (primer pagament del 60% del total de la subvenció) i un informe final
que haurà de presentar-se en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte, no
més tard del 31 de març del 2020.
A més, el beneficiari presentarà trimestralment informes de seguiment sobre el grau
d’execució de les activitats del projecte subvencionat, mitjançant el model normalitzat que es
podrà trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament.
1.- Les justificacions parcial i final es presentaran pel beneficiari mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
i revestiran la forma de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:
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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 abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
mínim de l’article 74.5 RLGS.
c) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a
l’article 74.2 RLGS
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
El cofinançament a càrrec del beneficiari es podrà correspondre amb valoritzacions
materials, de recursos humans o de voluntariat que treballi per a l’entitat.
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
3. L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, i presentarà un informe amb el model i contingut següent:
“MODEL D’INFORME DE REVISIÓ DE COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS
1. Als efectes previstos a l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, aprovat mitjançant Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, hem
[he] estat designats per [... el beneficiari de la subvenció...] a l’objecte de revisar el
compte justificatiu de la subvenció atorgada per [...òrgan promotor que atorga la
subvenció...] mitjançant [ ... indicació de la Resolució o acte en el que s’hagi acordat la
concessió...] a [... identificació del/de la beneficiari/ària de la subvenció...], per import de
[...] i destinada a [... breu descripció de l’activitat subvencionada...]
Una còpia del compte justificatiu de la subvenció, segellat per nosaltres [mi] a efectes
d’identificació, s’acompanya com a annex al present informe. La preparació i presentació
del compte justificatiu és responsabilitat de [... identificació del/de la beneficiari/ària de la
subvenció...] concretant-se la nostra [la meva] responsabilitat en la realització del treball
que es menciona a l’apartat 2 d’aquest informe.
2. El present treball s’ha realitzat seguint el disposat [...al Pacte [ ... ] a l’acord [...] de l’acte
d’atorgament de la subvenció...], concedida per la Diputació de Barcelona a [ ... ] així
com segons l’establert a les Normes d’Actuació aprovades pel Ministeri d’Economia i
Hisenda mitjançant Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, en la qual es fixen els
procediments que s’han d’aplicar i l’abast dels mateixos, i ha consistit en les
comprovacions que de forma resumida es comenten a continuació:
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a. Revisió de la memòria d’activitat realitzada per [ ... ]: l’auditor analitzarà el contingut
de la memòria d’activitat per a garantir la seva concordança amb la justificació
econòmica.
b. Revisió de la memòria econòmica abreujada elaborada per [ ... ]: l’auditor revisarà la
totalitat de les despeses realitzades per a la realització de les activitats
subvencionades, comprovant els extrems següents:
i. Les factures contindran les dades següents:
•
•
•
•
•
•

Número de factura.
Data d’expedició.
Nom i cognoms o raó o denominació social de qui expedeix la factura.
Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser la
del beneficiari.
Número d’identificació fiscal de qui expedeix la factura.
Descripció de les operacions i els seus imports.

Respecte de la descripció de les operacions, si no fos prou clara, s’acompanyarà d’una nota
explicativa a l’efecte.
En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de l’EURO, s’indicarà i
acreditarà a través de documentació formalitzada, el tipus de canvi utilitzat i l’import
resultant de la seva aplicació en EUROS. En cas d’impossibilitat d’acreditar el tipus de canvi
a través de documentació formalitzada, es tindrà en compte el tipus de canvi que estableix
l’índex europeu Inforeuro http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.
A aquests efectes, s‘aplicarà el tipus de canvi corresponent a la data de la transferència
realitzada per la Diputació de Barcelona.
•

Tipus impositius aplicats.

•

Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per separat.

•

Data de realització de les operacions objecte de facturació.

•

Data de pagament de la factura. En el cas que aquesta sigui pagada mitjançant xec o
transferència, el beneficiari haurà d’acreditar el pagament efectivament realitzat (per
exemple, mitjançant còpia de xecs o de les transferències realitzades, extractes
bancaris, etc.). El pagament en metàl·lic o en xec al portador serà excepcional i
restrictiu i no podrà superar els imports establerts a la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de
modificació de la normativa tributària i pressupostaria i d'adequació de la normativa
financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lIuita contra el frau.

L'article 7 de l'esmentada llei prohibeix el pagament en efectiu d'un import igual o superior
als 2.500 EUR quan alguna de les parts intervinents actua en qualitat d'empresari o
professional.
A efectes del càlcul de la quantia esmentada, se sumaran els imports de totes les
operacions o pagaments en què s'hagi pogut fraccionar l'entrega de béns o la prestació de
serveis.
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S'entendrà per pagament en efectiu, els mitjans de pagaments establerts a l'article 34. 2 de
la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del
terrorisme:
1. El paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera;
2.Els xecs bancaris al portador en qualsevol moneda;
3.Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics concebuts per ser utilitzats com a mitjà
de pagament al portador.
En aquests supòsits de pagament en efectiu, la justificació consistirà en un rebut signat pel
destinatari deIs diners amb identificació del seu nom i número de document d'identitat.
Si l’auditor de la subvenció no considera suficientment provada la justificació del pagament,
aquest podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri oportuna amb
l'objectiu que el mateix consti justificat de manera correcta.
No tindran la consideració de documents justificatius les factures "pro forma" o provisionals.
ii. Altres documents de valor probatori equivalent:
•
•
•
•

Número, i en el seu cas, sèrie.
Número d’identificació fiscal, nom i cognoms, raó o denominació social de qui
l’expedeix.
Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs”.
Import total.

iii. Documentació específica:
•

Recursos Humans:

S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les retribucions al personal
al servei de l’entitat beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat Social), ja siguin
personal laboral o eventual, sempre que siguin proporcionals a la dedicació assignada a
l’activitat subvencionada i estiguin vinculades a aquesta.
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els contractes
laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com convenis col·lectius o altres
documents que acreditin la percepció.
Serà necessari aportar els documents acreditatius del pagament de les cotitzacions a la
Seguretat Social, així com els acreditatius de les altres retencions realitzades.
• Viatges i estades:
Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin necessàries i
estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat subvencionada. Els motius
que justifiquen la realització d’aquestes despeses hauran de ser expressament contemplats
en la justificació.
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar clarament
l’origen/destí i dates dels viatges, així com la identificació de les persones que viatgen. Així
mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de les persones que han precisat la
contractació d’allotjament.
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Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista.
Les despeses d’allotjament i dietes no podran sobrepassar les quanties màximes
corresponents als barems de dietes per allotjament, manutenció o dieta sencera que
consten a l’annex III del RD 462/2002 o en les seves actualitzacions, per a les dietes a
l’estranger, i a les del Grup 2 de l’annex II del mateix text legal, per a les dietes generades
en territori nacional.
En el cas excepcional que el beneficiari prevegi una despesa que sigui superior als barems
establerts en el RD 462/2002, ho haurà de posar en coneixement del centre gestor, amb
anterioritat a comprometre la despesa, a fi que aquest pugui fer la valoració oportuna.
En el supòsit d’utilitzar vehicle propi, els imports màxims subvencionables seran els
establerts en l’Ordre EHA/3770/2005, o altra que la substitueixi.
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà excepcional i restrictiu i haurà de constar el motiu
de la seva utilització
•

Contractacions superiors a l’import corresponent al contracte menor (inferior a
18.000 EUR sense IVA):

Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera l’import
previst per al contracte menor, d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’entitat haurà de
sol·licitar un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors del país destinatari de la subvenció
i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte que per les seves especials
característiques no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els proveeixin, o
que la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la subvenció. En cas de no contractar-se
l’oferta més econòmica, s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta informació
s’acompanyarà a la justificació de la subvenció.
iv. L’auditor també comprovarà:
•

Que les despeses s’han classificat correctament de conformitat amb el que el
beneficiari va establir en el pressupost presentat juntament amb la sol·licitud
de subvenció;

•

Que es dóna la coherència necessària entre les despeses justificades i la
naturalesa de les activitats subvencionades i són despeses coherents amb el
valor de mercat.

•

Que la resta de fons de finançament de l’activitat subvencionada, una vegada
verificat l’import i la procedència, no suposen cap incompatibilitat ni un excés
de finançament.

Donat que aquest treball, per la seva naturalesa, no té la natura d’auditoria de comptes ni es
troba sotmès a la Llei 19/1988, d’auditoria de comptes, no expressem [expresso] una opinió
d’auditoria en els termes previstos a la citada normativa.
3. El/La beneficiari/ària ha posat a la nostra [meva] disposició tota la informació que li ha
sigut requerida per la realització del nostre treball amb l’abast establert al paràgraf anterior.
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4. Com a resultat del treball realitzat, els informem que no hem [he] observat fets o
circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les
condicions imposades a [...identificació del/de la beneficiari/ària de la subvenció ...] per la
percepció de la subvenció a què es refereix l’apartat 1 anterior.
En cas contrari, quan es detecten fets rellevants el paràgraf a incloure serà el següent:
Com a resultat del treball realitzat, a continuació els informem d’aquells fets o
circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les
condicions imposades a [... identificació del beneficiari de la subvenció...] per la percepció
de la subvenció a que es refereix l’apartat 1 anterior:
Data:
Signatura de l’auditor”
19. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar 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 beneficiari 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.
20. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa, ja que són entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional.
21. 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 beneficiari,
l’import de l’activitat i la seva distribució entre partides, 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 el beneficiari 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.
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c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les
presents bases.
22. Compatibilitat amb 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 de l’actuació a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
23. 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.
24. 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 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/logotips#Identitat
25. 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 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.
26. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament les persones físiques i jurídiques membres de les agrupacions
sense personalitat jurídica 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.
34

Àrea de Presidència
Secretaria General

27. 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 XIV de l`Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
28. Responsabilitat
La Diputació de Barcelona quedarà exempta de qualsevol responsabilitat civil, laboral o de
qualsevol altra mena derivada de les actuacions impulsades per les entitats beneficiàries.
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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, 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 a donar suport a projectes d’Educació per al
Desenvolupament any 2017, de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, de l’Àrea de Presidència.
Codi convocatòria: 201720175120009133
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 complet 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 http://www.diba.cat/ri/cooperacio desenvolupament
Primer. Beneficiaris:
Podran ser beneficiàries 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 LGS, i
reuneixin alguna de les següents condicions:
•

Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguin un objecte social que
sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria i amb seu social a la demarcació
de Barcelona, constituïda amb una antiguitat mínima d’un any abans de la data de
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•
•

publicació d’aquesta convocatòria, o delegació permanent a la demarcació de Barcelona
establida de forma continuada amb una antiguitat mínima de cinc anys previs a la data
de publicació d’aquesta convocatòria.
Universitats o centres de recerca que hi estan adscrits que tinguin com a un dels seus
eixos de treball l’educació per al desenvolupament, els drets humans i/o la pau, amb seu
social o delegació permanent a qualsevol dels municipis de la demarcació de Barcelona.
Agrupacions d’entitats, universitats o ambdues, sense personalitat jurídica diferenciada,
en les quals tots els membres compleixin, individualment, els requisits establerts als
punts anteriors.

Segon. Objecte.
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 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a donar suport a projectes d’Educació per
al Desenvolupament (EpD endavant) impulsats per entitats sense ànim de lucre, universitats
i agrupacions d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació de Barcelona.
Per acció d’educació per al desenvolupament s’entén una proposta que promogui una
ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb la promoció dels drets humans i el
desenvolupament humà sostenible i amb la solidaritat internacional entesa des de la
coresponsabilitat.
Els projectes hauran d’adreçar-se a un o varis dels objectius següents:
•

•

•
•

La sensibilització de la ciutadania. Primer estadi de coneixement i conscienciació crítica
sobre la realitat dels drets humans, la pau i el desenvolupament, per mitjà de la
informació i la identificació afectiva amb altres i amb un focus en les desigualtats nordsud globals.
La formació de la ciutadania en continguts, habilitats i valors. Procés a mig termini que
parteix d’una proposta pedagògica i s’adreça a un públic concret per ampliar la
comprensió i la visió crítica en relació amb les desigualtats nord- sud, les causes i
conseqüències d’aquestes desigualtats en termes de vulneració de drets i
desenvolupament humà i, finalment, les propostes de transformació.
La generació de coneixement (recerca). Anàlisi en profunditat de temàtiques
relacionades amb les desigualtats nord- sud, la vulneració de drets humans i el
desenvolupament humà sostenible que facilitin l’avenc de propostes de transformació.
La incidència política i mobilització socials. Transformació de les polítiques per a que
contribueixin de forma efectiva a la construcció de pau, la reducció de desigualtats nordsud i la materialització dels drets humans.

Les propostes hauran d’ encabir-se en els següents àmbits temàtics:
•
•
•
•
•

Apropar realitats de l’Àfrica Subsahariana i l’Àsia, donant veu a processos de
transformació i iniciatives de defensa dels drets humans protagonitzats per la població
local
Coherència de polítiques per al desenvolupament.
Desigualtats i interdependències Nord-Sud en tots els àmbits.
Drets humans a escala internacional, amb especial atenció als drets dels pobles i dels
col·lectius més vulnerables.
Gènere i desenvolupament.
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•
•
•
•

La cooperació descentralitzada pública.
L'agenda global per al desenvolupament sostenible.
Pau, conflictes internacionals i població refugiada.
Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament.

Amb independència de la dimensió de l’EpD i la temàtica de cada projecte, les propostes
incorporaran una anàlisi de la forma com integren i impulsen els objectius transversals
següents:
1. La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i interdependents i la
dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos.
2. La promoció de la governança democràtica amb especial atenció a l’àmbit local i els
mecanismes de governança multinivell.
3. El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes.
4. La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la
perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones.
5. La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del desenvolupament
des d’un enfocament territorial.
Es valoraran preferentment els projectes que contemplin actuacions descentralitzades al
territori de la demarcació de Barcelona i que treballin la complementarietat i les sinèrgies
amb les accions d’educació per el desenvolupament que impulsen els ens locals.
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 accions d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:
•

Fomentar la coresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes amb la construcció d’un món
més just i la defensa dels Drets Humans i la pau per mitjà de la sensibilització, la
formació, la recerca i la mobilització en relació amb els àmbits temàtics identificats.

Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR.
L’import individualitzat de les subvencions estarà entre els 20.000 EUR i el 50.000 EUR i el
percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80% del
cost total dels projectes subvencionats.
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 el mateix dia del mes
següent al de la publicació.
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Sisè. Període d’execució.
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria tindran un termini
d’execució de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos, que s’estendrà entre l’1 de
gener del 2017 i el 31 de desembre de 2019. L’execució haurà de començar dins de l’any
2017.
Setè. Justificació de les subvencions.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un informe parcial que haurà
de presentar-se amb data límit del 15 de setembre de 2018 i justificar el 70% de la
subvenció rebuda fins al moment (primer pagament del 60% del total de la subvenció) i un
informe final que haurà de presentar-se en el termini de tres mesos des de la finalització del
projecte no més tard del 31 de març del 2020.

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexos 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), amb 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
màxim de QUATRE-CENTS MIL (400.000) EUR, amb la distribució pressupostària per
anualitats que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient; i DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix
l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març:
DOS-CENTS QUARANTA MIL (240.000) EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/11200/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació
de Barcelona corresponent a l’any 2017;
• CENT VINT MIL (120.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2018; i
• QUARANTA MIL (40.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/924*/489* del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
corresponent a l’any 2019;
•

sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/11200-92400-45330.
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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8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de
lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2017. Import
100.000 euros.- 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:
“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
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 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 Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, es volen fomentar
activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de
la demarcació territorial de Barcelona sobre la cooperació al desenvolupament, el
desenvolupament humà sostenible i els drets humans.
Atès que la finalitat principal és facilitar la tasca dels ens locals de la demarcació de
Barcelona per informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats,
sense ànim de lucre, amb seu social o delegació continuada als municipis de
Barcelona.
Vist que es considera oportú configurar un catàleg amb la selecció i agrupació
d’activitats diverses d’educació per al desenvolupament, proposades per entitats sense
ànim de lucre, i posar-lo a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CENT
MIL (100.000) EUR, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb la
distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació:
CINQUANTA MIL (50.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/1120092400-48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la corporació; i
• CINQUANTA MIL (50.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200-92400-489* del pressupost de despeses de l’exercici 2018 de la
corporació.
•
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents
de l’Ordenança.
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 19.2 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 l’establert a l’article 123.4 del ROAS i a l’article 9.2 de l’Ordenança, s’especifica
que el percentatge de les subvencions proposades supera el 50% del cost de
l’activitat. Aquest fet es justifica per la conjuntura econòmica actual en la qual el centre
gestor considera que ha d’oferir un major recolzament als ens locals petits i mitjans de
la seva demarcació, per tal que puguin oferir aquestes accions a la ciutadania.
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 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.
Atès el disposat a l’article 44.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels
pagaments perquè les entitats beneficiàries no gaudeixen de prou liquiditat per prefinançar tota l’activitat, i pel fet que la resta de la subvenció no es liquida fins a la
finalització de l’execució.
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist el punt 3.3 lletra 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), correspon a la Junta de Govern adoptar els
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència i del Ple, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria (codi. 201720175120009143), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de sensibilització
proposades per entitats sense ànim de lucre dins de “l’oferta d’accions d’educació per
al desenvolupament” per a l’exercici 2017, el text íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE DINS DE ”L’OFERTA D’ACCIONS D’EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT ” 2017
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120009143
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 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS.
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 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a finançar accions d’educació per al
desenvolupament proposades per entitats sense ànim de lucre que rebin sol·licituds
d’ajuntaments, consells comarcals i mancomunitat de la demarcació de Barcelona i es
realitzin a municipis de la demarcació, de menys de 100.000 habitants, una de les quals
s’haurà de portar a terme fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Per acció d’educació per al desenvolupament s’entén una proposta que promogui una
ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb la promoció dels drets humans i el
desenvolupament humà sostenible i amb la solidaritat internacional entesa des de la
coresponsabilitat.
Les accions seleccionades conformaran el catàleg d’oferta que es presentarà als ens locals
de la demarcació de Barcelona. Només es subvencionaran aquelles accions que siguin
sol·licitades pels ens locals esmentats.
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Les propostes d’accions s’han d’inscriure en algun dels següents àmbits temàtics:
• Pau, conflictes internacionals i població refugiada.
• Drets humans a escala internacional, amb especial atenció als drets dels pobles i dels
col·lectius més vulnerables.
• Gènere i desenvolupament.
• L'agenda global per al desenvolupament sostenible.
• Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament.
• Desigualtats i interdependències Nord-Sud en tots els àmbits.
• La cooperació descentralitzada pública.
• Coherència de polítiques per al desenvolupament.
• Apropar realitats de l’Àfrica Subsahariana i l’Àsia, donant veu a processos de
transformació i iniciatives de defensa dels drets humans protagonitzats per la població
local.
En tots els casos i amb independència de la temàtica de cada projecte, les propostes
hauran de tenir en compte els següents objectius transversals:
• La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i interdependents i la
dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos.
• La promoció de la governança democràtica amb especial atenció a l’àmbit local i els
mecanismes de governança multinivell.
• El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes
• La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la
perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones.
• La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del
desenvolupament des d’un enfocament territorial.
Les accions podran dirigir-se a un públic específic o general i podran respondre a diferents
formats:
•
•
•
•

Accions a centres escolars que impliquin professorat o AMPAS
Espectacles
Exposicions
Tallers, cursos o jornades

Es vetllarà perquè les propostes que acabin formant part del catàleg conformin un conjunt
divers pel que fa als formats i les temàtiques. Amb aquest propòsit s’estableixen
mecanismes correctors en els criteris de valoració.
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:
• Fomentar la coresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes amb la construcció d’un
món més just i la defensa dels Drets Humans i la pau per mitjà de la sensibilització, la
formació i la mobilització en relació amb els àmbits temàtics identificats.
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3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar les accions desenvolupades durant el període 1 d’octubre de 2017 – 31 d’octubre
de 2018.
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Requisits de l’entitat:
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
• Entitats sense ànim de lucre, l’objecte social de les quals sigui coherent amb l’objecte
i finalitat de la convocatòria, amb seu social a la demarcació de Barcelona, constituïda
amb una antiguitat mínima d’un any abans de la data de publicació d’aquesta
convocatòria o delegació permanent a la demarcació de Barcelona establida de forma
continuada amb una antiguitat mínima de cinc anys previs a la data de publicació
d’aquesta convocatòria.
2. Requisits del projecte:
• En cada projecte s’establirà el nombre d’accions que es preveu fer i es detallarà el
contingut i el cost de cada acció. L’acció s’haurà d’ajustar a l’objecte de la
convocatòria i haurà de constituir una unitat replicable a diferents municipis de la
demarcació. Això no és obstacle perquè una acció pugui replicar-se també en un
mateix municipi, a sol·licitud de l’ens local corresponent, sempre i quan les persones
participants siguin diferents.
•

En cap cas seran subvencionables accions encaminades a recaptar fons,
encaminades a l’adopció o l’apadrinament, encaminades a la recollida o compra
d’equips i subministraments i el seu posterior transport o enviament a països en
desenvolupament ni les accions de caràcter exclusivament lúdic i/o festiu.

3. S’estableix un màxim de dues sol·licituds de subvenció per entitat.
4. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent.
5. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes
a l’article 45 de l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació (en endavant
OGS).
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5. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)

Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció.
Fotocòpia d’Escriptura de constitució o Estatuts.
Fotocòpia de poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de
l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord
amb el model normalitzat.
Pressupost previst per al projecte/activitat pel que es demana la subvenció, d’acord
amb el model normalitzat.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
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.
En el cas de les subvencions que proposin activitats que poden implicar el contacte
habitual amb menors d’edat, 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.
En el cas de sol·licituds de subvencions per import superior als 10.000 EUR,
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.
En el cas d’associacions o fundacions, caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent Registre Oficial. Si és una ONGD, a més, acreditaran la inscripció en
el registre d’ONGDs de la Generalitat de Catalunya o de l’AECID.
Darrera memòria d’activitat, que no podrà ser anterior a l’any 2015.
En cas que s’al·legui la delegació continuada a la demarcació de Barcelona,
declaració responsable en què es manifestin els anys d’antiguitat de la delegació.
Altra documentació que l’entitat consideri rellevant per al procés de valoració
d’acord amb els criteris establerts a la base 9.

En la sol·licitud es farà constar:
− Explicació clara de l’acció o accions d’educació per al desenvolupament i el seu cost
unitari.
− Nombre màxim d’accions que l’entitat pot realitzar entre l’1 d’octubre de 2017 i el 31
d’octubre de 2018.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya i anirà degudament signada per la persona sol·licitant.
La presentació dels documents que s’hagin aportat en convocatòries anteriors es podrà
obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis respecte de la darrera vegada que
es van presentar, tal com preveu l’article 21.2 de OGS, d’acord amb el model normalitzat.
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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 15 dies
hàbils.
Hi haurà una única convocatòria.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant l’emplenament 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 base 5,
podrà trobar-se a http:// www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament.
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 o per la Seu
Electrònica corporativa. En cas de realitzar la presentació en paper presencialment en el
Registre, tota la documentació es presentarà també en un llapis de memòria USB o
CD/DVD.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (en endavant LPACAP)
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
beneficiari/ària, 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.
L’òrgan gestor revisarà tota la documentació presentada per l’entitat, inclosos els annexos
de la sol·licitud, relatius a la memòria de l’activitat proposada i el seu pressupost, de manera
que si aquests documents són incorrectes seran també objecte del requeriment
corresponent.
En relació al pressupost presentat i tal com es recull a la base 11, es requerirà l’esmena de
les despeses que no siguin considerades elegibles.
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
1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. La puntuació mínima per
obtenir una subvenció serà de 60 punts.
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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:
CRITERI
Criteri 1. Capacitats de les parts
1.1. Experiència prèvia en educació per al desenvolupament
1.2. Experiència prèvia de treball a nivell municipal a la demarcació
de Barcelona
1.3. Experiència prèvia de treball en xarxa i relació amb altres
entitats de la demarcació de Barcelona
Criteri 2. Pertinença
2.1. Tractament dels àmbits temàtics preferents i objectius
transversals de la convocatòria i establiment de vincles entre
l’àmbit local i el global.
2.2. Adequació a les característiques específiques del context
en què es realitza i la població a la qual s’adreça.
Criteri 3. Metodologia
3.1. Claredat i coherència en la descripció d’objectius, resultats i
activitats.
3.2. Claredat i factibilitat del pla d’acció
3.3. Incorporació d’elements d’innovació o aprenentatge
respecte experiències anteriors
3.4. Grau de participació dels col·lectius als quals s’adreça.
3.5. Incorporació dels objectius transversals a la metodologia
d’actuació.
Criteri 4. Viabilitat
4.1. Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses
previstes i les activitats proposades
4.2. Adequació dels elements comunicatius que contribueixen a
la viabilitat de la proposta.

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
20
6
10
4
20
10
10
35
10
10
7
4
4
25
17
8

2. Mecanismes correctors
A fi de vetllar perquè les propostes que acabin formant part del catàleg conformin un conjunt
divers pel que fa als formats i a les temàtiques s'introdueix el següent mecanisme corrector
en relació amb la puntuació obtinguda pels criteris de valoració:
• Si per ordre de puntuació algun dels formats previstos a la base 2.1 anterior quedés
sense subvenció, es subvencionarà la proposta millor valorada d'aquell format en
detriment d'altres propostes millor valorades d’altres formats que comptin amb
accions subvencionades, per ordre de puntuació i sempre i quan hagi superat la
puntuació mínima.
• Si per ordre de puntuació algun dels àmbits temàtics previstos a la base 2.1 anterior
quedés sense subvenció, es subvencionarà la proposta millor valorada d'aquell àmbit
temàtic en detriment d'altres propostes millor valorades d’altres àmbits temàtics que
comptin amb accions subvencionades, per ordre de puntuació i sempre i quan hagi
superat la puntuació mínima.
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10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de CENT MIL (100.000) EUR i anirà a càrrec de les aplicacions
pressupostàries i per les quanties màximes següents:
• CINQUANTA MIL (50.000) EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/92400/48900 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona; i
• CINQUANTA MIL (50.000) EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200/92400/489* del pressupost de despeses corporatiu de l’any 2018,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11. Import individualitzat de les subvencions
La determinació de l’import de la subvenció es farà a partir del pressupost presentat per
l’entitat sol·licitant com a annex de la sol•licitud.
La part sol·licitada com a subvenció a la Diputació de Barcelona serà revisada en primera
instància pel centre gestor a l’efecte de determinar les despeses que es considerin no
elegibles. Una vegada identificades aquestes despeses, el centre gestor remetrà al
sol·licitant el requeriment previst a la base 7 anterior amb la finalitat que, en el termini de
deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació,
mitjançant la presentació d’un nou pressupost que incorpori despeses elegibles en lloc
d’aquelles identificades pel centre gestor com a no elegibles. En cas que l’entitat no el
rectifiqui o l’esmena també sigui incorrecta, el centre gestor entendrà que renuncia a les
despeses esmentades i que, en conseqüència, el pressupost sol·licitat es redueix en l’import
corresponent a les despeses no elegibles.
El pressupost elegible determinat, com a conseqüència del procediment anterior, tindrà la
consideració d’import de la subvenció sol•licitada. Per determinar les sol•licituds
subvencionades, aquestes s’ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda
d’acord amb la base 9 i es procedirà a atorgar el 100% de l’import elegible sol•licitat fins a
l’esgotament del crèdit de la convocatòria. L'import individualitzat de les subvencions serà
com a mínim de 3.500 EUR i no superarà els 12.000 EUR. Aquest import total correspondrà
exactament al 80% de l’import del cost unitari de l’acció multiplicat pel nombre d’accions
proposades. El 20 % restant serà cofinançat per l’ens local.
El cofinançament del 80% es justifica per la conjuntura econòmica actual en la qual el centre
gestor considera que ha d’oferir un major recolzament als ens locals petits i mitjans de la
seva demarcació, per tal que puguin oferir aquestes accions a la ciutadania.
Atès que s’atorgarà el 100 % de l’import elegible sol•licitat i que, en conseqüència, no hi
haurà diferència entre l’import sol•licitat i l’atorgat (art. 27 LGS), no s’admetrà la reformulació
de la sol•licitud una vegada atorgada la subvenció corresponent.
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient,
tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el tercer dels
criteris de valoració establerts a la base 9 (metodologia).
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Si l’entitat beneficiària fa menys accions de les proposades, la Diputació de Barcelona
pagarà l’import atorgat per acció, pel nombre total d’accions efectuades, de conformitat amb
l’establert a la base 17.
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 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i estarà format per les següents persones:
•
•
•
•
•

El Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona;
El Director del Gabinet de la Presidència;
El Director de Relacions Internacionals,
El Comissionat per a les Relacions Internacionals; i
La Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Qualsevol dels anteriors membres pot ser substituït, en cas que excusi la seva absència,
tant per un membre electe com per personal tècnic de l’Àrea de Presidència sempre
respectant els termes establerts en l’esmentat article 22.3 de l’OGS.
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte.
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 deserta la
convocatòria 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
persones 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 40 de la LPACAP.
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
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió.
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 10 dies hàbils a
partir de la recepció de la notificació de l’indicat acord.
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. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Diputació
de Barcelona aquesta compensació quan superi el 15% de les despeses directes
elegibles per tal de donar compliment a l’establert a la base 21.
En cas que el pressupost total es redueixi, la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona s’adaptarà consegüentment, de manera que sempre es subvencioni un màxim
del 80% del cost total de l’acció.
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 recollits
a l’article 6.2 OGS.
49

Àrea de Presidència
Secretaria General

16. Despeses subvencionables
a. Despeses directes subvencionables
Són despeses directes subvencionables aquelles que es troben directament vinculades a
l’execució de l’acció, són imprescindiblement i estrictament necessàries i que fan possible la
consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l’atorgament de la subvenció.
b. Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables, excepte que es justifiqui que estiguin
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i siguin imprescindiblement i
estrictament necessàries per a la seva execució, les següents:
•
•
•
•
•
•

Despeses de gestoria
Lloguer
Subministraments continus: aigua, llum, gas, etc.
Despeses de telefonia, internet, fax
Assegurances
Serveis de neteja, seguretat, etc.

Tampoc seran subvencionables, les despeses que es llisten a continuació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
c.

Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes
Taxes municipals; escombraries, guals, etc.
Despeses de procediments judicials
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo
Material inventariable
Compres de terrenys o edificis
Les obres de reparació simple
Les obres de conservació i manteniment, pintura, etc.
Despeses directes subvencionables, però limitades percentualment

Seran subvencionables les despeses que es relacionen a continuació, fins als límits
següents:
•
•

Recursos Humans que formen part del projecte, en la proporció de dedicació al
mateix, sense els quals aquest no es podria dur a terme, fins al 40% de la subvenció
atorgada; i
Viatges, allotjament i dietes vinculades a la mobilitat del personal que treballa pels
beneficiaris del projecte i altres persones directament vinculades amb l’acció
subvencionada, que siguin necessàries per a l’execució del projecte, fins al 30% de la
subvenció atorgada.

d. Despeses indirectes
S’entén per despeses indirectes aquelles que són pròpies del funcionament regular tant de
l’entitat com de les seves contraparts. Les despeses indirectes no podran superar el 10 %
de l’import de les despeses directes de la subvenció atorgada.
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La tipologia dels projectes subvencionats en aquesta convocatòria comporta despeses de
funcionament importants que motiven aquest percentatge. Es tracta d’actuacions molt
especialitzades per temàtica (dinàmiques globals, agendes internacionals de
desenvolupament, vincles entre realitats locals i realitats a altres països) i col·lectius (públic
infantil i juvenil en molts casos) que fan que les entitats que les duguin a terme hagin de
comptar amb una important solidesa i professionalització amb unes despeses de
funcionament importants.
Aquest percentatge s’assimila a l’utilitzat per altres institucions que atorguen subvencions de
cooperació internacional al desenvolupament
17. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà de la següent manera:
• Un primer pagament del 50% de l’import de la subvenció es tramitarà per avançat i es
pagarà un cop la Diputació de Barcelona rebi l’acceptació expressa de la subvenció
per part del beneficiari i aquest presenti el compromís d’almenys una quarta part dels
municipis on es realitzarà l’acció subvencionada.
• El pagament del 50% restant es tramitarà, previ lliurament del compte justificatiu
simplificat, que s’haurà de presentar abans del 31 de desembre de 2018. En cas que
les entitats beneficiàries no portin a terme l’execució de la totalitat d’accions
proposades a la sol·licitud, l’import total de la subvenció atorgada s’ajustarà en funció
del nombre d’accions efectivament realitzades, sobre la base de l’import subvencionat
per acció.
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.
No s’autoritzarà el pagament de cap subvenció a aquells beneficiaris que en el moment de
realitzar el pagament no hagin presentat, dins del termini previst, les justificacions relatives a
subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat.
L’avançament d’un 50% de la subvenció es justifica perquè les entitats beneficiàries no
gaudeixen de prou liquiditat per pre-finançar tota l’activitat, i pel fet que la resta de la
subvenció no es liquida fins a la finalització de l’execució.
18. Termini i forma de justificació
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de desembre
de 2018.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a
http:// www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament 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.
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2) Memòria econòmica justificativa del cost del projecte/activitat amb el contingut
establert en l’article 75.2 RLGS.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a) S’haurà de justificar el cost total del projecte/ activitat, amb indicació de si
aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació
de Barcelona o amb càrrec de l’ens local cofinançador.
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
La gestió del cobrament de l’aportació econòmica de l’ajuntament, consell comarcal i/o
mancomunitat de la demarcació serà a càrrec de l’entitat beneficiària.
Cada acció del catàleg podrà ser compartida per més d’un ajuntament i/o consell
comarcal.
2. Respecte a les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà
al beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria
econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la
subvenció.
La mostra seleccionada estarà conformada per documents justificatius de les despeses
(factures i comprovants de pagament originals) corresponents almenys a dues línies del
pressupost justificat i que representin un percentatge superior al 10% de justificants de
despesa i que almenys es corresponguin amb el 20 % de la subvenció atorgada.
Els documents acreditatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de
poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
3. En el cas que en la comprovació de la justificació el/la beneficiari/ària no s’hagi executat
almenys el 25% de les accions que es van proposar en la sol·licitud, el/la beneficiari/ària
no es podrà presentar a la següent convocatòria de l’oferta d’accions d’educació per al
desenvolupament que realitzi la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals.
19. 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.
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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.
20. 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 ja que són entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional
21. 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 i la seva distribució entre partides, 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 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.
22. 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/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.
23. 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.
24. 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 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
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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/logotips#Identitat
25. 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 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.
26. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament les persones físiques i jurídiques membres de les agrupacions
sense personalitat jurídica 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.
27. 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 XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
28. 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, 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 convoca l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
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concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de sensibilització
proposades per entitats sense ànim de lucre dins de “l’oferta d’accions d’educació
per al desenvolupament” per a l’exercici 2017, de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, de l’Àrea de
Presidència.
Codi convocatòria: 201720175120009143
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 complet 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 http:// www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
Primer. Beneficiaris:
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques 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:
• Entitats sense ànim de lucre, l’objecte social de les quals sigui coherent amb l’objecte
i finalitat de la convocatòria, amb seu social a la demarcació de Barcelona constituïda
amb una antiguitat mínima d’un any abans de la data de publicació d’aquesta
convocatòria o, delegació permanent a la demarcació de Barcelona establida de
forma continuada amb una antiguitat mínima de cinc anys previs a la data de
publicació d’aquesta convocatòria.
Segon. Objecte.
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 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a finançar accions d’educació per al
desenvolupament proposades per entitats sense ànim de lucre que rebin sol·licituds
d’ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de la demarcació de Barcelona i es
realitzin a municipis de la demarcació de menys de 100.000 habitants, una de les quals
s’haurà de portar a terme fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Per acció d’educació per al desenvolupament s’entén una proposta que promogui una
ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb la promoció dels drets humans i el
desenvolupament humà sostenible i amb la solidaritat internacional entesa des de la
coresponsabilitat.
Les accions seleccionades conformaran el catàleg d’oferta que es presentarà als ens
locals de la demarcació de Barcelona. Només es subvencionaran aquelles accions que
siguin sol·licitades pels ens locals esmentats.
Les propostes d’accions s’han d’inscriure en algun dels següents àmbits temàtics:
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• Pau, conflictes internacionals i població refugiada.
• Drets humans a escala internacional, amb especial atenció als drets dels pobles i
dels col·lectius més vulnerables.
• Gènere i desenvolupament.
• L'agenda global per al desenvolupament sostenible.
• Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament.
• Desigualtats i interdependències Nord-Sud en tots els àmbits.
• La cooperació descentralitzada pública.
• Coherència de polítiques per al desenvolupament.
• Apropar realitats de l’Àfrica Subsahariana i l’Àsia, donant veu a processos de
transformació i iniciatives de defensa dels drets humans protagonitzats per la
població local.
En tots els casos i amb independència de temàtica de cada projecte, les propostes
hauran de tenir en compte els següents objectius transversals:
• La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i interdependents
i la dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos.
• La promoció de la governança democràtica amb especial atenció a l’àmbit local i
els mecanismes de governança multinivell.
• El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes.
• La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la
perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones.
• La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del
desenvolupament des d’un enfocament territorial.
Les accions podran dirigir-se a un públic específic o general i podran respondre a
diferents formats:
•
•
•
•

Accions a centres escolars que impliquin professorat o AMPAS
Espectacles
Exposicions
Tallers, cursos o jornades

Es vetllarà perquè les propostes que acabin formant part del catàleg conformin un
conjunt divers pel que fa als formats i les temàtiques. Amb aquest propòsit s’estableixen
mecanismes correctors en els criteris de valoració.
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:
• Fomentar la coresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes amb la construcció d’un
món més just i la defensa dels Drets Humans i la pau per mitjà de la
sensibilització, la formació i la mobilització en relació amb els àmbits temàtics
identificats.
Es farà referència a l’objecte de la subvenció, tal com consta a la convocatòria.
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Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de CENT MIL (100.000) EUR.
L'import individualitzat de les subvencions serà com a mínim de 3.500 EUR i no superarà els
12.000 EUR. Aquest import total de la subvenció correspondrà exactament al 80% de
l’import del cost unitari de l’acció multiplicat pel nombre d’accions proposades
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 15 dies
hàbils.
Sisè. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar les accions desenvolupades durant el període 1 d’octubre de 2017 – 31 d’octubre
de 2018.
Setè. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de desembre de
2018 i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat.”

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexos 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
màxim de CENT MIL (100.000) EUR, amb la distribució pressupostària per anualitats
que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i
DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març:
•

CINQUANTA MIL (50.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/1120092400-48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2017 de la corporació; i
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•

CINQUANTA MIL (50.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/11200-92400-489* del pressupost de despeses de l’exercici 2018 de la
Corporació.

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.”
Direcció de Serveis de Formació
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Conveni tipus a formalitzar amb els ens locals de la demarcació de Barcelona,
per a la designació, d’entre els seus empleats públics, de docents ocasionals
d’accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona.- 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 Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis de Formació (en
endavant DSF), impulsa la millora de la qualificació professional del personal propi i
dels ens que en depenen, així com dels ens locals de la demarcació de Barcelona,
per tal d’assolir la màxima eficàcia en la prestació de serveis. Es tracta d’activitats
formatives promogudes, en major part, per la Direcció mateixa, i pels diferents
Àmbits Promotors de Formació.
2. La Direcció de Serveis de Formació pot abordar aquestes necessitats oferint
accions formatives ja dissenyades o bé amb el disseny d’accions formatives a mida,
que acompanyin la preparació, implantació i consolidació dels projectes estratègics
de canvi organitzatiu o dels models de gestió corporativa.
3. El desenvolupament d’aquestes accions formatives fa necessari comptar amb un
elevat nombre de proveïdors de formació, interns i externs, que col·laborin amb els
tècnics de la Diputació de Barcelona en el seu disseny, desenvolupament i
avaluació, el que no sempre és fàcil atesa la complexitat i/o especificitat de
determinades activitats i la no disponibilitat de formadors especialistes en
determinades matèries i/o la seva adequació al món local.
4. Davant d’això, diferents entitats locals de la demarcació de Barcelona s’han ofert a
facilitar-nos, d’entre els seus empleats, especialistes de reconeguda competència
que manifesten la seva voluntat de col·laborar en temes de docència per
determinades matèries en els cursos organitzats per la Diputació de Barcelona.
5. Aquesta col·laboració s’ha d’instrumentar mitjançant conveni amb els requisits
establerts a l’article 49 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
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6. Vista la memòria justificativa preceptiva establerta a l’article 50.1 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i d’acord amb la minuta de
conveni detallada al punt únic de la present Resolució.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic que exclou als
convenis de col·laboració del seu àmbit d’aplicació.
2. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
Sector Públic, els articles 108 a 112 i la Disposició addicional cinquena de la llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques poden
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques, amb els
organismes i entitats publiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitat d’interès comú.
3. D’acord amb els articles 1.2) en relació amb el 2.b) de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la
Generalitat, així com els articles 2.1.c); 3 i concordants de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques que regulen com el personal al servei de les corporacions locals pot
compatibilitzar les seves tasques tot exercint una segona activitat en el sector públic
amb tasques docents relacionades amb el seu lloc de treball principal i de forma
ocasional.
4. Vist l’apartat 3.4.i.2) 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 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril 2016.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti el següent
ACORD
ÚNIC.- Aprovar el conveni tipus a formalitzar amb les Entitats Locals de la demarcació
de Barcelona per tal que aquestes proposin, d’entre els seus empleats públics, com a
docents ocasionals d’accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona,
sense que comporti cap mena de relació laboral.
“CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I <l’ENS
LOCAL> PER A LA INCLUSIÓ DE PERSONAL DE L’ENS LOCAL COM A DOCENTS
OCASIONALS DE LES ACCIONS FORMATIVES ORGANITZADES PER LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA.
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la presidenta de la Corporació, l’Excma.
Sra. Mercè Conesa Pagès, i 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, i publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016, assistit per la secretaria
delegada Sra. Anna Majó Capilla, en virtut de les determinacions previstes en el Decret de
la Presidència de la corporació núm. 7731/16 de 28 de juliol de 2016 publicat al BOPB de
data 3 d’agost de 2016.
<ENS LOCAL>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i cognoms>, assistit
per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del nucli
competencial de les Diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 91 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril.
2. La Diputació de Barcelona té atribuïdes les competències en matèria de cooperació i
assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis de la demarcació de Barcelona,
especialment els de menor capacitat econòmica i a tal fi porta a terme una amplia oferta
formativa destinada al personal al servei dels ens locals.
3. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis de Formació, duu a terme
una exhaustiva oferta formativa destinada a satisfer les necessitats de formació tant del
personal propi i dels ens dependents de la Diputació, com del personal al servei dels ens
locals de la demarcació de Barcelona. Es tracta d’accions formatives promogudes per la
mateixa Direcció i pels diferents Àmbits Promotors de Formació de la Corporació.
4. La Direcció de Serveis de Formació pot abordar aquestes necessitats oferint accions
formatives ja dissenyades o bé amb el disseny d’accions formatives a mida, que
acompanyin la preparació, implantació i consolidació dels projectes estratègics de canvi
organitzatiu o dels models de gestió corporativa.
5. La Direcció de Serveis de Formació ha dissenyat una eina transversal que recull la
formació planificada de la corporació, l’anomenat Banc d’Accions formatives (en
endavant BAF), aprovat per Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 2015
(ref. VNIS D12261/15), en la part destinada al personal al servei dels ens local, i per
Decret de la Presidència de data 3 de febrer de 2016 (ref. VNIS D459/16), en la part
corresponent al personal propi i dels ens dependents de la Diputació.
6. El BAF esdevé un instrument viu, actualitzat i flexible per recollir les necessitats
formatives dels seus destinataris. L’objectiu d’aquesta eina és el d’incorporar totes les
accions formatives que es promouen des de la Diputació de Barcelona.
7. A més, també es pretén donar satisfacció a aquelles demandes o aspectes puntuals que
requereixen d’una resposta difícilment previsible, com ara l’actualització normativa,
metodològica, tecnològica, etc.
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8. Aquestes actuacions tenen la finalitat d’impulsar la millora de la qualificació professional
dels empleats de la Diputació de Barcelona i dels empleats públics dels ens locals, per
tal d’assolir l’eficàcia de l’administració local en la prestació de serveis que garanteixin la
qualitat de vida de la ciutadania, alhora que doni suport al personal propi, en el seu
desenvolupament professional.
9. Aquesta Direcció centralitza la planificació, el seguiment i l’avaluació de la totalitat
d’accions formatives que la corporació projecta als ens locals de la demarcació de
Barcelona, alhora que impulsa projectes de suport tècnic per facilitar les condicions, els
processos i els recursos formatius que afavoreixin el desenvolupament de les
competències professionals dels empleats públics i repercuteixin en la millora
organitzativa dels ens locals.
10. Per al desenvolupament d’aquestes accions formatives és necessari comptar amb un
elevat nombre de proveïdors de formació, interns i externs, que col·laborin amb els
tècnics de la Diputació de Barcelona en el seu disseny, desenvolupament i avaluació, el
que no sempre és fàcil atesa la complexitat i/o especificitat de determinades activitats i la
no disponibilitat de formadors especialistes en determinades matèries i/o la seva
adequació al món local.
11. Davant d’això, diferents entitats locals de la demarcació de Barcelona s’han ofert a
facilitar-nos, d’entre els seus empleats, especialistes de reconeguda competència que
manifesten la seva voluntat de col·laborar en temes de docència per determinades
matèries en els cursos organitzats per la Diputació de Barcelona.
12. Aquesta col·laboració s’ha d’instrumentar mitjançant conveni amb els requisits establerts
a l’article 49 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
13. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data .................., va
aprovar la minuta del conveni tipus amb les Entitats Locals de la demarcació de
Barcelona per tal que aquestes proposin, d’entre els seus empleats públics, com a
docents ocasionals d’accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona.
14. Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre <l’Ens Local> i la Diputació de
Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Formació, per a la designació d’entre els
seus empleats com a docents ocasionals d’accions formatives organitzades per la Diputació
de Barcelona, sense que en cap cas comporti cap mena de relació laboral.
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
A.- La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Formació, es
compromet a:
1) Sol·licitar a <l’ens local> la designació d’empleats especialistes en les matèries
objecte de les diferents activitats formatives.
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2) Validar i incorporar els empleats proposats per <l’ens local> en la cartera de docents
ocasionals de la Direcció de Serveis de Formació.
3) Facilitar a <l’ens local>, mitjançant un informe de periodicitat anual, les activitats
assignades als seus empleats i el resultat de les mateixes.
B.- <L’ens local>, es compromet a:
1) Donar publicitat d’aquesta col·laboració entre els empleats de la seva entitat a fi que
manifestin la voluntat de actuar com a docents ocasionals en les accions formatives
organitzades per la Diputació de Barcelona, sense que en cap cas comporti cap mena
de relació laboral, ni superi les 75 hores anuals.
2) Facilitar, prèvia validació tècnica-professional, a la Direcció de Serveis de Formació
de la Diputació de Barcelona els empleats seleccionats en funció de la seva
especialitat i disponibilitat per a les accions formatives concretes.
3) Actualitzar, a l’inici de cada exercici, la llista dels empleats proposats com a docents
en funció de les possibilitats de l’ens local, la voluntarietat del personal formador i de
les avaluacions de les accions formatives per part la Direcció de Serveis de Formació.
TERCERA. COMPROMISOS ECONÒMICS
El desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni no comportarà cap despesa amb càrrec de
les entitats signats.
QUARTA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
El seguiment de les actuacions previstes al Conveni es farà mitjançant una Comissió de
seguiment integrada per una persona designada per cadascuna de les entitats signants
d’aquest conveni.
La Comissió de seguiment es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
• Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
• Resoldre les diferències en la interpretació del conveni.
CINQUENA.- TERMINI D’EXECUCIÓ i DURADA DEL CONVENI
El conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, estenent la seva vigència fins a
quatre anys.
En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de màxim quatre anys addicionals o la
seva extinció.
La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència
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SISENA.- RÈGIM DE MODIFICACIONS DEL CONVENI
La modificació del present conveni es realitzarà mitjançant addenda i per acord unànime de
les parts.
SETENA- INCOMPLIMENT DEL CONVENI
En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits, les parts es reserven el
dret d’exercir les accions legals necessàries per exigir el compliment dels pactes o a instar
la seva resolució.
VUITENA.- FORMES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
Són causes d’extinció del present conveni:
La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
El mutu acord de les parts.
L’incompliment, de les obligacions establertes en el conveni per qualsevol de les
parts, sens perjudici del previst a la clàusula setena del conveni o del requeriment
potestatiu i previ que preveu l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
La impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.
Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent.
NOVENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva
execució seran resoltes per mutu acord de les parts en el sí de la Comissió de Seguiment
prevista a la clàusula quarta d’aquest conveni. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest
conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la
ciutat de Barcelona.
DESENA.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(en endavant ROAS), la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2017, d’1 d’octubre del procediment
administratiu de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim Jurídic
del Sector Públic.
ONZENA.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL
<L’ens local> signatari del present conveni actua com a Responsable
dades personals del seus empleats que exerceixin com a docents
formatives organitzades per la Diputació de Barcelona. Per la seva
Barcelona actua com a Responsable del tractament de les dades dels
les accions formatives que gestiona.

del tractament de les
ocasionals d’accions
part, la Diputació de
formadors externs de

Les parts, com a responsables del tractament, hauran de complir amb les obligacions que la
normativa de protecció de dades els imposi (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i Reglament europeu general de protecció de
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dades 2017/679, de 27 d’abril), incloent-hi les de garantir els drets de les persones
interessades, informant-los d’aquesta cessió de dades necessària per a la correcta gestió
del present conveni.
DOTZENA.- PUBLICITAT DEL CONVENI
S’informa a les parts que el conveni serà publicat, al web i al Portal de la Transparència de
la Diputació de Barcelona, així com al Portal de la Transparència de <l’ens local> als efectes
de compliment de les obligacions de publicitat previstes a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.”

Direcció de Serveis de Cooperació Local
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió definitiva dels ajuts corresponents als municipis amb població de fins
a 1.000 habitants, en el marc de la Línia de suport a la dinamització econòmica
dels petits municipis (Línia 2) del Programa complementari de foment de
l'ocupació local 2017-2018, 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 de Barcelona, en sessió de 23/02/2017, va
aprovar el Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que té per finalitat promoure l'ocupació
de les persones aturades i d'aquelles incloses en col·lectius en situació de risc
d'exclusió social mitjançant la concessió de suports econòmics per al
desplegament de plans, programes i mesures locals, ja siguin de caràcter pal·liatiu
i/o preventiu, al mateix temps que s'afavoreix la diversificació econòmica del
conjunt de la demarcació de Barcelona (AJG 44/17).
2. El referit Programa s’articula en dues línies de suport:
-

Línia de suport a l’ocupació local (Línia 1), gestionada pel Servei de Mercat
de Treball, que té per finalitat donar suport als ens locals per a la realització
d’actuacions de foment de l’ocupació, tant de forma preventiva com
pal·liativa. En aquest sentit, es preveu concedir ajuts per al finançament de
plans locals d’ocupació, per a la formació de persones aturades i també per
afavorir la contractació laboral a les empreses privades.
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-

Línia de dinamització econòmica dels petits municipis (Línia 2), gestionada
per la Direcció de Serveis de Cooperació Local, que té caràcter excepcional i
està adreçada específicament a aquells municipis de fins a 1.000 habitants
que no puguin destinar recursos econòmics a la Línia 1.

3. En el mateix acte en què es va aprovar el programa es va aprovar la concessió
definitiva dels ajuts als ens destinataris amb població superior als 1.000 habitants i
la concessió inicial dels ajuts als municipis de fins a 1.000 habitants. D’acord amb
l’article 18 del règim del programa, la concessió inicial als municipis de fins a 1.000
habitants esdevé definitiva si, en el moment de finalitzar el termini d’acceptació, no
han manifestat la voluntat d’acollir-se a la línia 2 per impossibilitat d’executar
actuacions en el marc de l’altra línia de suport.
4. En aquest sentit, els municipis de fins a 1.000 habitants han disposat fins al 29
d’abril de 2017, data màxima d’acceptació, per tal d’informar que no poden
executar actuacions en el marc de la línia 1, acompanyant l’acceptació d’un
informe tècnic justificatiu d’aquesta impossibilitat.
5. D’acord amb l’informe emès pel gerent de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació en data 17 de maig de 2017, transcorregut el termini d’acceptació, dels
94 municipis de la demarcació amb una població de fins a 1.000 habitants, un total
de 74 ajuntaments han acceptat els ajuts atorgats per realitzar les accions en el
marc de la línia 1 i 20 ajuntaments han sol·licitat traspassar els seus recursos a la
línia 2. Aquests 20 ajuntaments, d’acord amb l’informe, han presentat dins del
termini previst l’acceptació dels ajuts en el marc de la línia 2, han donat compliment
als requisits formals exigits al règim regulador i han adjuntat, en tots els casos,
l’informe tècnic justificatiu requerit, on han exposat els motius per acollir-se a la
citada línia 2. En aquest sentit, entre d’altres motius, han argüit qüestions
vinculades amb la gestió municipal, la configuració i característiques del mercat de
treball del municipi i/o la seva preferència per executar accions de l’esmentada
línia 2 per necessitats peremptòries. A més, totes aquestes entitats han acceptat
íntegrament l’import total de l’ajut inicialment concedit i, finalment, s’ha mantingut la
mateixa distribució dels imports per anualitats que constaven a la concessió inicial.
6. D’acord amb l’article 21 del règim regulador del programa, procedeix resoldre la
concessió definitiva dels ajuts en favor dels municipis de fins a 1.000 habitants
acollits a la línia 2. L’article 18.3 del mateix règim, per la seva banda, estableix que
la concessió inicial per a municipis de fins a 1.000 habitants esdevé definitiva si, en
el moment de finalitzar el termini d'acceptació, aquests no han manifestat la
voluntat d'acollir-se a la línia 2.
Fonaments de dret
1. Vist 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 núm. 3048/16, de data 14 d’abril de
2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
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2. Així mateix, vist l’apartat 3.4.g), en concordança amb l’apartat 8.6) de la referida
Refosa núm. 1/2016, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple,
l’aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, la superació dels
percentatges fixats a l’article l’art. 174.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió definitiva dels ajuts corresponents als municipis amb
població de fins a 1.000 habitants, en el marc de la Línia de suport a la dinamització
econòmica dels petits municipis (Línia 2) del Programa complementari de foment de
l’ocupació local 2017-2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
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Ens destinatari
Ajuntament de
Capolat
Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós
Ajuntament de
Collsuspina
Ajuntament de Fogars
de Montclús
Ajuntament de
Guardiola de
Berguedà
Ajuntament de
L’Espunyola
Ajuntament de Malla
Ajuntament de
Montmajor
Ajuntament de
Montseny
Ajuntament de
Rellinars
Ajuntament de Sagàs
Ajuntament de Sant
Mateu de Bages

NIF Ens

Codi XGL

Import
concessió
definitiva
(EUR)

Import 2017
(EUR)

Import
2018
(EUR)

Operació
comptable

Posició
2017

Posició
2018

P0804400J 17/X/234073 25.495,36

12.747,68

12.747,68 1703002596

1

2

P0805900H 17/X/234059 26.092,41

13.046,21

13.046,20 1703002596

3

4

P0806900G 17/X/234046 27.035,00

13.517,50

13.517,50 1703002596

5

6

P0808000D 17/X/234032 27.776,73

13.888,36

13.888,37 1703002596

7

8

P0809800F 17/X/234016 31.372,46

15.686,23

15.686,23 1703002596

9

10

P0807700J 17/X/234038 26.381,77

13.190,88

13.190,89 1703002596

11

12

P0811000I

17/X/234003 26.432,28

13.216,14

13.216,14 1703002596

13

14

P0813100E 17/X/233981 27.660,40

13.830,20

13.830,20 1703002596

15

16

P0813600D 17/X/233977 26.787,45

13.393,72

13.393,73 1703002596

17

18

P0817800F 17/X/233934 29.965,50

14.982,75

14.982,75 1703002596

19

20

P0818700G 17/X/233926 25.759,93

12.879,96

12.879,97 1703002596

21

22

P0822900G 17/X/233888 28.593,76

14.296,88

14.296,88 1703002596

23

24
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant
Sadurní d'Osormort
Ajuntament de Santa
Cecília de Voltregà
Ajuntament de Santa
Fe del Penedès
Ajuntament de Santa
Maria de Merlès
Ajuntament de
Sobremunt
Ajuntament de
Vilanova de Sau
Ajuntament de Viver i
Serrateix
Ajuntament d’Òrrius
TOTAL

NIF Ens

Codi XGL

Import
concessió
definitiva
(EUR)

Import 2017
(EUR)

Import
2018
(EUR)

Operació
comptable

Posició
2017

Posició
2018

P0824100B 17/X/233876 25.397,90

12.698,95

12.698,95 1703002596

25

26

P0824300H 17/X/233870 26.055,61

13.027,81

13.027,80 1703002596

27

28

P0824900E 17/X/233864 27.303,78

13.651,89

13.651,89 1703002596

29

30

P0825500B 17/X/233859 26.111,53

13.055,77

13.055,76 1703002596

31

32

P0827100I

17/X/233849 25.607,20

12.803,60

12.803,60 1703002596

33

34

P0830400H 17/X/233816 26.816,46

13.408,23

13.408,23 1703002596

35

36

P0830900G 17/X/233809 25.961,46

12.980,72

12.980,74 1703002596

37

38

P0815200A 17/X/233961 29.283,79
541.890,78

14.641,89
270.945,37

14.641,90 1703002596
270.945,41

39

40
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cinc-cents quaranta-un mil vuitcents noranta euros amb setanta-vuit cèntims (541.890,78 eur) del pressupost de
despeses corporatiu amb càrrec a les aplicacions següents, corresponent als ajuts
atorgats als municipis de fins a 1.000 habitants, en el marc de la Línia de suport a la
dinamització econòmica dels petits municipis (Línia 2) del Programa complementari de
foment de l’ocupació local 2017-2018, tot declarant la pluriennalitat de la despesa i
condicionant la despesa consignada al 2018 a l’existència de crèdit hàbil i suficient:
-

Exercici 2017: 270.945,37 euros, amb càrrec a l’aplicació G/13200/94210/46262
Exercici 2018: 270.945,41 euros, amb càrrec a l’aplicació G/13200/94210/462

Tercer. DECLARAR definitiva la concessió als municipis de fins a 1.000 habitants, en
el marc de la Línia de suport a l'ocupació local (Línia 1) del Programa complementari
de foment de l’ocupació local 2017-2018, i AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa
de dos milions vint-i-nou mil quatre-cents vuit euros amb noranta cinc cèntims
(2.029.408,95 eur) del pressupost de despeses corporatiu amb càrrec a les aplicacions
següents, tot declarant la pluriennalitat de la despesa i condicionant la despesa
consignada al 2018 a l’existència de crèdit hàbil i suficient:
-

Exercici 2017: 1.014.704,51 euros, amb càrrec a l’aplicació G/30101/24100/46262
Exercici 2018: 1.014.704,44 euros, amb càrrec a l’aplicació G/30101/24100/462
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Ens destinatari
Ajuntament d'Aguilar de
Segarra
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Calonge
de Segarra
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Castell de
l'Areny
Ajuntament de Castellar
de n'Hug
Ajuntament de Castellar
del Riu
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castellfollit
del Boix
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Fígols

Import
concessió
definitiva
(EUR)

Import 2017
(EUR)

Import 2018
(EUR)

Operació
comptable

P0800200H 17/X/234117

26.487,01

13.243,51

13.243,50

1703002333

1

2

P0800400D
P0800800E
P0802100H
P0802400B
P0803400A

17/X/234114
17/X/234110
17/X/234097
17/X/234094
17/X/234086

26.749,20
26.292,09
25.336,31
28.042,21
31.114,36

13.374,60
13.146,04
12.668,15
14.021,11
15.557,18

13.374,60
13.146,05
12.668,16
14.021,10
15.557,18

1703002333
1703002333
1703002333
1703002333
1703002333

3
5
7
9
11

4
6
8
10
12

P0803600F

17/X/234080

26.013,15

13.006,57

13.006,58

1703002333

13

14

P0803800B 17/X/234079
P0804700C 17/X/234070

28.125,96
30.583,79

14.062,98
15.291,89

14.062,98
15.291,90

1703002333
1703002333

15
17

16
18

P0805600D 17/X/234068

25.348,57

12.674,29

12.674,28

1703002333

19

20

P0805100E 17/X/234067

25.978,20

12.989,10

12.989,10

1703002333

21

22

P0804900I

17/X/234066

25.867,54

12.933,77

12.933,77

1703002333

23

24

P0805400I

17/X/234062

29.626,43

14.813,21

14.813,22

1703002333

25

26

P0805800J

17/X/234058

27.674,78

13.837,39

13.837,39

1703002333

27

28

P0806200B 17/X/234055
P0807000E 17/X/234045
P0807900F 17/X/234034

28.156,95
27.050,30
25.179,36

14.078,48
13.525,15
12.589,68

14.078,47
13.525,15
12.589,68

1703002333
1703002333
1703002333

29
31
33

30
32
34

NIF ens

Codi XGL
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Ens destinatari

NIF ens

Codi XGL

Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Gisclareny
Ajuntament de Granera
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Nou de
Berguedà
Ajuntament de la Quar
Ajuntament de les
Cabanyes
Ajuntament de les Masies
de Roda
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Monistrol
de Calders
Ajuntament de Montclar
Ajuntament de
Montesquiu
Ajuntament de
Montmaneu

P0808900E
P0808600A
P0809200I
P0809400E
P0810200F
P0810300D

17/X/234027
17/X/234026
17/X/234021
17/X/234019
17/X/234011
17/X/234010

Import
concessió
definitiva
(EUR)
26.030,82
26.151,89
25.286,72
25.354,25
30.018,92
30.633,64

P0814100D 17/X/233972
P0817600J

Import 2017
(EUR)

Import 2018
(EUR)

Operació
comptable

13.015,41
13.075,95
12.643,36
12.677,12
15.009,46
15.316,82

13.015,41
13.075,94
12.643,36
12.677,13
15.009,46
15.316,82

1703002333
1703002333
1703002333
1703002333
1703002333
1703002333

35
37
39
41
43
45

36
38
40
42
44
46

25.951,29

12.975,65

12.975,64

1703002333

47

48

17/X/233936

25.320,48

12.660,24

12.660,24

1703002333

49

50

P0802700E 17/X/234091

30.481,97

15.240,98

15.240,99

1703002333

51

52

P0811500H 17/X/233997

29.415,93

14.707,97

14.707,96

1703002333

53

54

P0807800H 17/X/234036
P0810800C 17/X/234005
P0824200J 17/X/234000

27.438,31
26.686,42
26.986,33

13.719,15
13.343,21
13.493,17

13.719,16
13.343,21
13.493,16

1703002333
1703002333
1703002333

55
57
59

56
58
60

P0812700C 17/X/233987

30.014,57

15.007,28

15.007,29

1703002333

61

62

P0812900I

17/X/233984

25.611,95

12.805,98

12.805,97

1703002333

63

64

P0813000G 17/X/233983

31.250,73

15.625,37

15.625,36

1703002333

65

66

P0813200C 17/X/233980

25.755,44

12.877,72

12.877,72

1703002333

67

68
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Ens destinatari
Ajuntament de
Muntanyola
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Pacs del
Penedès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Pontons
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Rubió
Ajuntament de Rupit i
Pruit
Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Sant
Agustí de Lluçanès
Ajuntament de Sant
Bartomeu del Grau
Ajuntament de Sant Boi
de Lluçanès
Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Feliu
Sasserra

Import
concessió
definitiva
(EUR)

Import 2017
(EUR)

Import 2018
(EUR)

Operació
comptable

P0812800A 17/X/233976

28.883,51

14.441,76

14.441,75

1703002333

69

70

P0813800J

17/X/233975

26.412,89

13.206,45

13.206,44

1703002333

71

72

P0815300I

17/X/233960

30.653,95

15.326,97

15.326,98

1703002333

73

74

P0815900F
P0816700I
P0817300G
P0817500B
P0817700H
P0818400D

17/X/233953
17/X/233945
17/X/233939
17/X/233937
17/X/233935
17/X/233929

27.391,35
28.715,62
28.314,29
26.005,37
27.899,25
26.231,68

13.695,68
14.357,81
14.157,15
13.002,68
13.949,62
13.115,84

13.695,67
14.357,81
14.157,14
13.002,69
13.949,63
13.115,84

1703002333
1703002333
1703002333
1703002333
1703002333
1703002333

75
77
79
81
83
85

76
78
80
82
84
86

P0818500A 17/X/233928

26.398,78

13.199,39

13.199,39

1703002333

87

88

P0818900C 17/X/233925

26.707,66

13.353,83

13.353,83

1703002333

89

90

P0819400C 17/X/233922

25.412,54

12.706,27

12.706,27

1703002333

91

92

P0819800D 17/X/233918

31.044,20

15.522,10

15.522,10

1703002333

93

94

P0820000H 17/X/233916

27.950,68

13.975,34

13.975,34

1703002333

95

96

P0820500G 17/X/233911

31.243,21

15.621,61

15.621,60

1703002333

97

98

P0821100E 17/X/233906

28.606,02

14.303,01

14.303,01

1703002333

99

100

NIF ens

Codi XGL
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant
Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sant Julià
de Cerdanyola
Ajuntament de Sant Martí
d'Albars
Ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles
Ajuntament de Sant Pere
Sallavinera
Ajuntament de Sant
Quirze Safaja
Ajuntament de Santa
Maria de Besora
Ajuntament de Santa
Maria de Martorelles
Ajuntament de Santa
Maria de Miralles
Ajuntament de Sora
Ajuntament de
Tagamanent
Ajuntament de Talamanca
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tavertet

NIF ens

Codi XGL

Import
concessió
definitiva
(EUR)

P0821500F

17/X/233901

25.121,07

12.560,54

12.560,53

1703002333

101

102

P0831100C 17/X/233898

26.321,36

13.160,68

13.160,68

1703002333

103

104

P0822300J

17/X/233893

25.680,14

12.840,07

12.840,07

1703002333

105

106

P0822800I

17/X/233889

27.251,16

13.625,58

13.625,58

1703002333

107

108

P0818800E 17/X/233883

25.786,83

12.893,42

12.893,41

1703002333

109

110

P0823900F

17/X/233878

28.678,96

14.339,48

14.339,48

1703002333

111

112

P0825300G 17/X/233861

25.859,50

12.929,75

12.929,75

1703002333

113

114

P0825600J

17/X/233860

30.819,33

15.409,67

15.409,66

1703002333

115

116

P0825700H 17/X/233858

25.905,26

12.952,63

12.952,63

1703002333

117

118

P0827200G 17/X/233848

26.121,69

13.060,84

13.060,85

1703002333

119

120

P0827600H 17/X/233845

27.239,55

13.619,78

13.619,77

1703002333

121

122

P0827700F
P0827500J
P0828000J

26.069,07
26.621,80
25.776,41

13.034,53
13.310,90
12.888,21

13.034,54
13.310,90
12.888,20

1703002333
1703002333
1703002333

123
125
127

124
126
128

17/X/233844
17/X/233842
17/X/233841
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Ens destinatari
Ajuntament de Vallcebre
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Vilalba
Sasserra
Ajuntament del Brull
Ajuntament dels Prats de
Rei
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Orpí
TOTAL

P0829300C 17/X/233827
P0829800B 17/X/233823
P0830000F 17/X/233821

Import
concessió
definitiva
(EUR)
26.491,50
25.814,92
28.024,94

P0830700A 17/X/233817

29.438,09

14.719,05

14.719,04

1703002333

133

134

P0802600G 17/X/234092

26.414,34

13.207,17

13.207,17

1703002333

137

138

P0816900E 17/X/233942

28.260,75

14.130,37

14.130,38

1703002333

139

140

30.988,28
26.742,61
28.157,87
25.936,65
2.029.408,95

15.494,14
13.371,30
14.078,94
12.968,33
1.014.704,51

15.494,14
13.371,31
14.078,93
12.968,32
1.014.704,44

1703002333
1703002333
1703002333
1703002333

141
143
145
147

142
144
146
148

NIF ens

P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C

Codi XGL

17/X/233965
17/X/233964
17/X/233963
17/X/233962

74

Import 2017
(EUR)

Import 2018
(EUR)

Operació
comptable

Posició Posició
2017
2018

13.245,75
12.907,46
14.012,47

13.245,75
12.907,46
14.012,47

1703002333
1703002333
1703002333

129
131
135

130
132
136
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Quart. NOTIFICAR el present dictamen als ens destinataris, en allò que els pertoca.
Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar
diversos requeriments presentats contra la resolució del procediment de
concessió d’ajuts econòmics, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i modificar els compromisos de
qualitat de diversos recursos inclosos en l’esmentat Catàleg de serveis de l’any
2017.- 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
Requeriments a la resolució del procediment de concessió d’ajuts econòmics en
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22 de desembre de
2016, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2017, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos (AJG 673/16). L’anunci d’aquest acord es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 2 de gener de 2017.
2. La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en sessió de 27 d’abril de 2017, va
resoldre el procediment de concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG 153/17).
3. En l’esmentada resolució es va desestimar, entre d’altres, la sol·licitud següent,
presentada per l’Ajuntament de Vilanova del Camí:
Ens destinatari

Recurs

Ajuntament de
Vilanova del
Camí

Polígons
d'activitat
econòmica
(PAE)

Actuació
Dinamització
dels Polígons
dels Plans

Núm. Registre
PMT

1740009634

Centre
gestor

Motivació

Servei Teixit
Productiu

Incompliment del
requisit del cost
mínim de l'actuació,
perquè imputen més
del 15% de
despeses indirectes.

4. En data 8 de maig de 2017, l’esmentat Ajuntament ha presentat en aquesta
Diputació un escrit en el qual s’al·lega que va cometre un error en l’import de les
despeses indirectes del cost total de l’actuació que figurava en la sol·licitud, i
sol·licita que es procedeixi a la revisió de l’expedient i a la seva valoració.
5. Amb relació a aquest requeriment, en data 17 de maig de 2017, el cap del Servei de
Teixit Productiu, centre gestor de l’expedient, ha emès l’informe que es reprodueix
literalment:
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“INFORME A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL CAMÍ A LA RESOLUCIÓ DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2017
EN RELACIÓ A L’ACTUACIÓ DINAMITZACIÓ DELS POLÍGONS DELS PLANS
En el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2017, l’Ajuntament de Vilanova del Camí va
presentar una sol·licitud al recurs “Polígons d'activitat econòmica (PAE)” amb l’actuació
“Dinamització dels Polígons dels Plans” que incloïa les següents despeses previstes:
Despeses de personal tècnic propi
Despeses indirectes
Despeses de serveis externs
Total despeses

6.000 euros
4.500 euros
14.500 euros
25.000 euros

Entre les condicions de concertació del recurs “Polígons d'activitat econòmica (PAE)” del
Catàleg de Serveis de l’any 2017, s’indica que:
-

Les despeses indirectes tindran la consideració de despeses elegibles amb un màxim del
15% del cost total elegible.
El cost mínim de l'actuació ha de ser de 25.000 euros

En la resolució del Catàleg de Serveis de l’any 2017, l’actuació “Dinamització dels Polígons
dels Plans” presentada per l’Ajuntament de Vilanova del Camí dins del recurs “Polígons
d'activitat econòmica (PAE)” ha tingut la consideració de “desestimada per incompliment del
requisit del cost mínim de l'actuació”, com a conseqüència del procés que s’exposa a
continuació.
És evident que el cost mínim de l’actuació que s’explicita com a requisit ha d’estar format
per despeses que tinguin la consideració d’elegibles. És per això, que en el cas que el
pressupost previst d’una actuació inclogui despeses que no poden tenir aquesta
consideració, cal excloure-les no només a efectes de la possible incidència que puguin tenir
en l’acompliment del requisit de cost mínim sinó també per garantir que en cap cas es
subvenciona una despesa no elegible. Així s’ha procedit en aquesta i anteriors
convocatòries sempre que ha existit una despesa no elegible (excés de despeses indirectes,
inversions, etc.) en el pressupost d’una actuació sol·licitada.
En el cas concret que ens ocupa, i d’acord amb el pressupost presentat per l’Ajuntament de
Vilanova del Camí, les despeses indirectes de 4.500 euros representaven un 18% del cost
total de l’actuació, que era de 25.000 euros.
La quantitat màxima de despeses indirectes per tal de no superar el 15% del cost total ve
determinada per la quantitat global de despeses directes, i s’obté restant aquesta mateixa
quantitat de la quantitat resultant del quocient entre les despeses directes i 0,85 (donat que
el màxim permès és del 15%). Fent l’aplicació amb les xifres de la sol·licitud de l’Ajuntament
de Vilanova del Camí, el pressupost màxim elegible quedaria com segueix:
Despeses de personal tècnic propi
Despeses indirectes
Despeses de serveis externs
Total despeses

6.000 euros
3.618 euros
14.500 euros
24.118 euros

Com es pot apreciar, en aquest cas les despeses indirectes s’ajusten al màxim possible del
15%, però el cost total passa a ser de 24.118 euros.
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En conseqüència, aquesta actuació té un cost total (24.118 euros) que no arriba al
cost mínim (25.000 euros) establert com a requisit, motiu pel qual va ser
“desestimada per incompliment del requisit del cost mínim de l'actuació”.
D’altra banda, en les al·legacions presentades a aquesta desestimació per part de
l’Ajuntament de Vilanova del Camí, s’argumenta com a motivació l’existència d’un error
tècnic de càlcul en la imputació del 18% de despesa indirecte, enlloc del 15%, i s’adjunta un
nou pressupost en els següents termes:
Despeses de personal tècnic propi
Conveni amb
l’Associació
dels
Polígons dels Plans
Despeses de serveis externs
Despeses indirectes
Total despeses

7.950 euros
4.000 euros
9.300 euros
3.750 euros
25.000 euros

Es constata que aquest nou pressupost té modificacions que van més enllà del que seria
l’adaptació de l’error de càlcul al que es fa referència. Malgrat això, aquest no és un aspecte
en el que calgui aprofundir, donat que la conclusió d’aquest informe no es veuria afectada
encara que les modificacions en el nou pressupost només responguessin a l’ajust que
suposa l’error que s’argumenta com a motivació.
En fase de subsanació de sol·licituds, només es consideren els aspectes formals de les
mateixes, sense entrar en el seu contingut, la qual cosa es fa en fase de valoració, i tampoc
no s’interpreten les sol·licituds ni es plantegen possibles millores del seu contingut”.
6. En la mateixa resolució del procediment de concessió d’ajuts econòmics que s’indica en el
fet número 2 d’aquesta part expositiva es va concedir, entre d’altres, l’ajut econòmic a
l’Ajuntament de Campins següent:
Import
concedit
(EUR)

Ens
destinatari

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Campins

Adequació
acústica de
locals

Adequació
acústica del Casal
Cultural Antoni
Tàpies

1.000,00

Codi XGL

Centre gestor

17/Y/239093

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió
Ambiental

7. En data 28 d’abril de 2017, l’esmentat Ajuntament ha presentat en aquesta Diputació un
escrit en el qual s’al·lega que va cometre un error en l’import sol·licitat, i sol·licita una revisió
de l’import atorgat.
8. Amb relació a aquest requeriment, en data 16 de maig de 2017, el cap de l’Oficina Tècnica
d’Avaluació i Gestió Ambiental, centre gestor de l’expedient, ha emès l’informe que es
reprodueix literalment:
“INFORME EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE CAMPINS amb
número de PMT 1740026972
En data 02.02.2017, i amb número de registre al PMT 1740005379, l’Ajuntament de
Campins sol·licita 1.000 EUR al recurs econòmic “Adequació acústica de locals” inclòs en el
Catàleg de Serveis 2017 de la Diputació de Barcelona.
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En data 03.02.2017 es verifica la sol·licitud al PMT, es notifica a l’ajuntament i s’indica “Atès
el cost total previst de l’actuació, 11.957 EUR, us fem notar, per si es tracta d’una errada,
que l’import sol·licitat és de 1.000 EUR”.
En data 28.04.2017 es notifica a l’ajuntament l’estimació de l’import sol·licitat, 1.000 EUR.
El mateix dia 28.04.2017 es rep una comunicació general, amb número de registre al PMT
1740026972, on es demana una revisió de l’import sol·licitat, atès que per error l’ajuntament
va demanar 1.000 EUR en lloc de 10.000 EUR.
Atès que s’ha esgotat totalment la partida econòmica disponible per aquest recurs (140.000
EUR, entre les 35 sol·licituds estimades de les 105 sol·licituds rebudes) es considera que no
es pot atendre la petició rebuda.”
9. La sol·licitud de l’Ajuntament en el moment de la seva presentació reunia tots els requisits
establerts en les condicions específiques de concertació del recurs i en el règim regulador
de la convocatòria; per això no es va fer cap requeriment d’esmena. Un cop finalitzat el
termini de sol·licitud, ponderats els criteris de valoració i concedits els ajuts, no es pot
modificar l’import atès que això afectaria al principi de comparació de sol·licituds del
procediment de concurrència competitiva.
Modificació dels compromisos de qualitat de diversos recursos del Catàleg de serveis de
l’any 2017
10. En un altre ordre de coses, per a cada recurs, el Catàleg proporciona informació sobre els
compromisos de qualitat assumits i les mesures d’esmena aplicables, en tant que està
aprovat com a Carta de serveis.
11. Vist l’informe del cap del Servei de Planificació i Avaluació d’aquesta Diputació de
Barcelona, de 17 de maig de 2017, relatiu a errors detectats conjuntament amb la
Gerència de Serveis de Benestar Social en la formulació del compromís de qualitat i/o
mesura d’esmena dels recursos de la Gerència de Serveis de Benestar Social “Taules de
coordinació per a l'atenció de necessitats bàsiques”, “Taules, xarxes locals i protocols
d'infància i d'adolescència en risc” i “Exposició per a la prevenció del consum de drogues:
"Controles?”. En tots tres recursos no es va definir la mesura d’esmena correcta d’acord
amb el compromís definit (de termini) mentre que en dos d’ells no es va modificar
l’expressió del termini (3 mesos) en el compromís de qualitat, per la qual cosa es proposa
que es faci l’esmena en el sentit següent:
Recursos “Taules de coordinació per a l'atenció de necessitats bàsiques” i “Taules, xarxes
locals i protocols d'infància i d'adolescència en risc”
On diu:
“El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la
finalització de l'objecte de l'assistència.
Mesura d’esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i
proposar les millores concretes pertinents.”
Ha de dir:
“El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització
de l'objecte de l'assistència.
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Mesura d’esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, 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 “Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?”
On diu:
“
(...) Mesura d’esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i
proposar les millores concretes pertinents.”
Ha de dir:
“
(...) Mesura d’esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, 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.”
12. Per últim, en data 22 de maig de 2017, la gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
d’aquesta Diputació ha emès informe relatiu al compromís de qualitat i la mesura
d’esmena associats als recursos “Finançament en l’àmbit de dones i LGTBI”,
“Finançament en l’àmbit de joventut” i “Finançament en l’àmbit de la convivència, diversitat
i participació ciutadana”, en el què posa de manifest la dificultat de fer-ne el seguiment
amb l’estat actual dels sistemes d’informació, i proposa modificar-los, de conformitat amb
el Servei de Planificació i Avaluació, en el sentit següent:
On diu:
“Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en
un termini màxim de 15 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.”
Ha de dir:
“Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la
competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7
sobre 10 punts, però mai menys de 6.
Mesura d’esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat
i proposar les millores concretes pertinents.”

13. Les esmentades modificacions dels compromisos de qualitat dels recursos no
afecten a l’objecte de la convocatòria ni al procediment de concessió d’ajuts, i
tampoc a l’execució de les actuacions que se’n derivin, per la qual cosa, en tenir un
impacte residual en els destinataris, es considera que es pot procedir a la seva
tramitació.
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Fonaments de dret
1. Vist l’article 44 i 46.6 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol de 1998 de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
2. Vist l’apartat 7.2 c) de la Refosa 1/2016 aprovat per Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 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.- DESESTIMAR el requeriment presentat per l’Ajuntament de Vilanova del
Camí a la resolució del procediment de concessió d’ajuts econòmics en el marc del
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, pel
qual sol·licita la revisió de la sol·licitud següent, pels motius indicats en els fets “3” a
“5” de la part expositiva del present dictamen:
Ens destinatari

Recurs

Actuació

Núm. Registre
PMT

Centre gestor

Ajuntament de
Vilanova del Camí

Polígons d'activitat
econòmica (PAE)

Dinamització dels
Polígons dels Plans

1740009634

Servei Teixit
Productiu

Segon.- DESESTIMAR el requeriment presentat per l’Ajuntament de Campins a la
resolució del procediment de concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, pel qual sol·licita
la revisió de l’ajut atorgat següent, pels motius indicats en els fets “6” a “9” de la part
expositiva del present dictamen:
Ens destinatari

Recurs

Actuació

Import
concedit

Codi XGL

Centre gestor

Ajuntament de
Campins

Adequació
acústica de
locals

Adequació acústica
del Casal Cultural
Antoni Tàpies

1.000,00

17/Y/239093

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Tercer.- MODIFICAR el compromís de qualitat i/o la mesura d’esmena dels recursos
de la Gerència de Serveis de Benestar Social inclosos en el Catàleg de serveis de
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” següents:
Recursos: “Taules de coordinació per a l'atenció de necessitats bàsiques” i “Taules, xarxes
locals i protocols d'infància i d'adolescència en risc”
On diu:
“El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la
finalització de l'objecte de l'assistència.
Mesura d’esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i
proposar les millores concretes pertinents.”
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Ha de dir:
“El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització
de l'objecte de l'assistència.
Mesura d’esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, 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 “Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?”
On diu:
“
(...) Mesura d’esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i
proposar les millores concretes pertinents.
Ha de dir:
(...) Mesura d’esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, 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.”

Quart.- MODIFICAR el compromís de qualitat i la mesura d’esmena dels recursos de
la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania inclosos en el Catàleg de serveis de l’any
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” següents:
Recursos: “Finançament en l’àmbit de dones i LGTBI”, “Finançament en l’àmbit de joventut” i
“Finançament en l’àmbit de la convivència, diversitat i participació ciutadana”
On diu
“Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en
un termini màxim de 15 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.”
Ha de dir
“Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la
competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7
sobre 10 punts, però mai menys de 6.
Mesura d’esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat
i proposar les millores concretes pertinents.”

Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords
tercer i quart d’aquest dictamen.
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Sisè.- NOTIFICAR als ens destinataris afectats els acords primer i segon d’aquest
dictamen.”
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“La Diputació, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, dóna suport i
potencia la implantació i la utilització de les tecnologies de la informació, i el
desenvolupament de les xarxes de telecomunicació a tots els municipis de la
demarcació i, especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió,
de conformitat amb l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 91.2.b) 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.
El Consorci LOCALRET, constituït el 1997, agrupa més de 800 municipis de tota
Catalunya, juntament amb les entitats municipalistes. Entre d’altres finalitats té la de
donar suport tècnic als municipis en el desplegament de les xarxes de comunicacions
electròniques, fer d’interlocutor amb els operadors i promoure i coordinar accions que
facilitin als ens consorciats reduir el volum de facturació i millorar les condicions
tècniques de prestació dels serveis corporatius de telecomunicacions.
El Consorci LOCALRET ha liderat un conjunt d’actuacions en el territori, que han
permès optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, minimitzant
els costos dels serveis corporatius de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic
de dades.
Entre les funcions assignades al Consorci LOCALRET, d’acord amb l’art. 9.g) dels
seus Estatuts, es preveu la de contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en
l’àmbit dels ens locals consorciats, actuant com a central de contractació. Per dur a
terme aquesta prestació, el consorci actuarà com a central de contractació dels serveis
de telecomunicacions, d’acord amb l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector
públic.
Des de la seva constitució, el Consorci LOCALRET i la Diputació han col·laborat
estretament en l’assessorament als municipis en l’àmbit del desenvolupament de les
diferents xarxes d’infraestructures de comunicacions electròniques en el territori, així
com en actuacions de suport als ajuntaments en l’àmbit de les tecnologies de la
informació.
Aquesta col·laboració, al llarg dels anys, s’ha formalitzat amb la signatura dels
corresponents convenis interadministratius de cooperació entre la Diputació i el
Consorci LOCALRET, si bé des de l’any 2014, la Diputació és membre de ple dret del
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Consorci LOCALRET, i n’ostenta una vicepresidència. No obstant, es considera que el
conveni continua sent l’eina adequada per articular les relacions entre el Consorci
LOCALRET i la Diputació en relació a aquest procés de contractació agregada.
L’article 205.2 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, reconeix la
possibilitat d’acords entre les corporacions locals, per dur a terme sistemes
d’adquisició centralitzada.
Fruit d’aquesta voluntat comuna, el 2013 la Diputació i el Consorci LOCALRET van
signar un conveni de col·laboració per impulsar una contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions d’àmbit de tota la demarcació de Barcelona (excepte en
la comarca del Maresme). Es tractava d’un contracte derivat de l’Acord Marc
d’Homologació de serveis de telecomunicacions, aprovat pel Consorci LOCALRET el
14 de febrer de 2011. Aquest Acord Marc tenia una vigència inicial de 2 anys (fins
2013), amb possibles pròrrogues per dos anys més (fins 2015), ja exhaurides. Establia
tres lots: lot 1 (telefonia de veu fixa), lot 2 (veu i dades mòbils) i lot 3 (dades i accés a
internet). Atès que el Consorci LOCALRET no n’ha convocat un de nou, les
contractacions centralitzades posteriors s’han tramitat mitjançant concurs obert
harmonitzat.
A partir d'aquí, es va invitar als ens locals de la demarcació a adherir-se al conveni per
poder procedir a la licitació conjunta. Aquest procés va ser llarg, ja que la resposta va
ser molt gran [162 ajuntaments, 9 consells comarcals, 12 ens d'altra mena (instituts,
patronats, empreses públiques, mancomunitats, consorcis), l'ORGT, l'Institut de
Teatre, Consorci del Patrimoni de Sitges, Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i la Xarxa Audiovisual
Local]. L’èxit de la iniciativa aconsellà que el maig de 2013 es prorrogués el termini
d'adhesió d'ens locals i poder incloure, d’aquesta manera, tota la demanda que
s’anava generant en els plecs tècnics i administratius que haurien de regir la compra.
Una demanda que va ser necessari analitzar acuradament; la dificultat principal
consistia en conèixer el detall dels serveis a licitar i per tant va ser necessari repassar
la facturació de tots i cadascun dels ens. Aquest treball va ser del tot imprescindible
per poder calcular amb exactitud l'import de licitació.
En general, els processos de compres agregades estan esdevenint una pràctica
habitual en el sector públic, en particular a l'Administració Local, ja que de la licitació
conjunta se'n deriven beneficis immediats. Els tres factors d'èxit són:
1. Al augmentar el volum de la licitació s'aconsegueixen millors preus en les
adjudicacions.
2. La suma de la demanda de molts clients, sovint de petita grandària, genera un
gran client, amb major capacitat de negociació davant de tercers i rebent, en
definitiva, un millor tracte comercial.
3. De les adjudicacions se'n deriven solucions comunes, és a dir, diferents ens
usen la mateixa solució. Aquest és un element força important en els entorns
tecnològics ja que permeten compartir experiències d'ús que resulten cabdals
atesa, en molts casos, la novetat de la tecnologia que s'adquireix.
La iniciativa concreta entre Localret i la Diputació va consistir en agregar la demanda,
en serveis de telecomunicació, convencionals i avançats, de la pròpia Diputació amb la
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provinent d'aquells ens locals que així ho desitgessin. Es partia del fet que la Diputació
havia de licitar els seus serveis i, per tant, es disposava d'un volum inicial apreciable.
La despesa anual corresponent a l’any 2013 de la Diputació arribava gairebé a la xifra
de 5.100.000 €.
Així doncs, el procés de compra agregada iniciada el 2013 va culminar amb els
respectius contractes de la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions
de l’àmbit de tota la demarcació de Barcelona que es van formalitzar el 2014, amb una
durada inicial de 2 anys (fins 2016) i amb la possibilitat de pròrroga per un màxim de 2
anys (fins 2018). Hi van participar un total de 190 ens locals de les comarques de l’Alt
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà, el Moianès, Osona, el
Vallès Occidental i el Vallès Oriental; inclosa la pròpia Diputació, 2 organismes
autònoms, 3 consorcis en els que participa i la Xarxa Audiovisual Local (XAL). Uns
contractes que reflectien la baixa que es va produir en l’adjudicació que va ser del 35%
de mitjana entre els tres lots.
Aquesta contractació esmentada, actualment és vigent i es manté l’interès dels ens
locals, atès que tots ells s’han adherit a la pròrroga aprovada el 2016, a excepció
únicament de 2 ajuntaments. Aquest fet demostra l’interès dels ens locals en participar
en processos d’aquest tipus, un interès acompanyat d’una valoració explícita positiva
que n’han fet en les diferents reunions de seguiment que s’han anat fent durant el
període de vigència del contracte, i on es subratllava el valor no solament de l’estalvi
econòmic sinó també la qualitat dels serveis de suport tècnic i administratiu que s’han
vingut donant per part de la Diputació de Barcelona i del Consorci Localret, i que
faciliten la relació entre els ens i les operadores adjudicatàries.
Per tant, a la vista de l’acabament de la vigència del contracte actual, és oportú
preparar un nou procés de compra agregada, per al qual ja s’han mostrat interessats
més d’una vintena d’ajuntaments que no varen participar en l’anterior. Un nou procés
que té en la licitació dels serveis propis de la Diputació de Barcelona un ingredient molt
determinant. El pressupost anual estimat per a aquesta contractació dels serveis
corporatius és la quantitat de 4.000.000 €.
Per dur a terme tot el procés de la compra agregada, convé establir l’acord inicial entre
el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, on es fixen les obligacions d’ambdues
parts així com les característiques que tindrà l’esmentada iniciativa.
Vistos els informes 10/2011 i 12/2012 de la Junta consultiva de contractació
administrativa de la Generalitat de Catalunya, de dates 27 d’octubre de 2011 i 30 de
novembre de 2012, respectivament, en els quals s’admet la possibilitat de procedir a la
centralització de la contractació d’obres, serveis i subministres, i atribuir-la a serveis
especialitzats amb la finalitat de racionalitzar i ordenar l’adjudicació dels contractes;
concretament, l’informe 10/2011 es pronuncia en el següent sentit:
“En conseqüència, es considera conforme amb la normativa de contractes del
sector públic que el Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya actuï com a
òrgan centralitzat de contractació adquirint subministraments i serveis per als
òrgans de contractació dels ens, organismes o entitats que hi estiguin adherits, o
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adjudicant contractes o formalitzant acords marc per a la realització d’obres,
subministraments o serveis destinats a aquests.”
Vist que la via d’articular les relacions entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona, per assolir els interessos comuns, i com una eina adequada de cooperació
entre les administracions publiques, és el conveni.
Ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals; els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic; i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que reconeix a
les administracions locals capacitat suficient per formalitzar convenis de cooperació
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú.
Vist que en l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona actualment hi ha un
conjunt d’ens locals que han agregat les demandes dels serveis de telecomunicacions
i han portat a terme la compra conjunta d’aquesta, amb la col·laboració activa del
Consorci LOCALRET en posar-se de manifest l’existència d’un interès comú, tant
d’estalvi econòmic com d’unificació dels procediments de contractació i adjudicació.
Vist que el període de vigència del conveni ve determinat per una fase preparatòria de
la contractació que pot requerir d’una anàlisi acurada de les necessitats específiques
de cadascun dels ens destinataris, i que les contractacions a realitzar en el marc
d’aquesta col·laboració es plantejaran, en general, a partir d’un model de 4 anys de
contracte, més 2 anys de possibles pròrrogues, tal i com es preveu al Text refós de la
Llei de contractes del sector públic per als contractes de serveis.
Atès que ambdues parts proposen formalitzar un conveni de col·laboració per aplicar i
facilitar la contractació centralitzada de la gestió de la compra dels serveis de
telecomunicacions, al propi Consorci Localret, la Diputació de Barcelona, els Consells
Comarcals i els ajuntaments de la demarcació de Barcelona membres del Consorci
Localret, així com les respectives entitats del sector públic local de Barcelona.
Vist l’apartat 3.4.i) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/2016, de data 14 d’abril de
2016, i publicat al BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci LOCALRET i la
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions d’acord amb la minuta que tot seguit es transcriu,
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS
Entitats que intervenen
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern o de gestió competent>,
<nom i cognoms>, assistit/da pel/per la secretari/a delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data <data
decret>, publicat al BOPB <núm. i data>.
Consorci LOCALRET, representat pel seu president, Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa Comas,
assistit pel secretari del Consorci, Sr. Jordi Cases i Pallarès.
Antecedents
Des de fa anys, la Diputació potencia i impulsa la utilització de les tecnologies de la
informació i les xarxes de comunicació, amb l’objectiu d’optimitzar-ne l’ús i minimitzar-ne la
despesa.
Les xarxes de comunicacions de dades de la Diputació comprenen la totalitat de línies
físiques o d’enllaços, ràdio de comunicació de dades emprats per prestar els serveis que li
són propis, tant al personal corporatiu com al municipal o a la ciutadania que en fa ús. S’hi
diferencien els àmbits següents:
• Àmbit corporatiu intern. Configura el suport al funcionament de la Diputació com a ens
local. Inclou les xarxes telemàtiques de Parcs Naturals (XPN) i de Vies Locals (XVL).
• Àmbit municipal. Configura el suport al funcionament de la Diputació com a xarxa de
municipis. Inclou els serveis de la Xarxa Estesa als Municipis (XEM) i la Xarxa de
Biblioteques (XB).
Des del 2004, el Consorci LOCALRET impulsa la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions, per als ens locals de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar les
tecnologies de la informació, d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i de
potenciar l’estalvi de costos en els serveis esmentats, l’eficiència administrativa i el suport
tècnic als ens locals.
Fruit d’aquesta voluntat comuna, el 2013 la Diputació i LOCALRET van signar un conveni de
col·laboració per impulsar una contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions
d’àmbit de tota la demarcació de Barcelona (excepte en la comarca del Maresme). Es
tractava d’un contracte derivat de l’Acord Marc d’Homologació de serveis de
telecomunicacions aprovat per LOCALRET el 14 de febrer de 2011. Aquest Acord Marc
tenia una vigència inicial de 2 anys (fins 2013), amb possibles pròrrogues per dos anys més
(fins 2015), ja exhaurides. Establia tres lots: lot 1 (telefonia de veu fixa), lot 2 (veu i dades
mòbils) i lot 3 (dades i accés a internet). Atès que LOCALRET no n’ha convocat un de nou,
les contractacions centralitzades posteriors s’han tramitat mitjançant concurs obert
harmonitzat.
Els respectius contractes de la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions
de l’àmbit de tota demarcació de Barcelona es van formalitzar el 2014, amb una durada
inicial de 2 anys (fins 2016) i amb la possibilitat de pròrroga per un màxim de 2 anys (fins
2018). Hi van participar un total de 190 ens locals de les comarques de l’Alt Penedès,
l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà, el Moianès, Osona, el Vallès Occidental i
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el Vallès Oriental; inclosa la pròpia Diputació, 2 organismes autònoms i 3 consorcis en els
que participa i la Xarxa Audiovisual Local (XAL).
La contractació esmentada actualment és vigent i es manté l’interès dels ens locals, atès
que tots ells s’han adherit a la pròrroga aprovada el 2016, a excepció únicament de 2
ajuntaments.
És per això, que la Diputació i LOCALRET, conjuntament, volen consolidar i continuar
l’experiència de la darrera contractació centralitzada d’àmbit de la demarcació en el suport
als ens locals, sumant les capacitats de cadascun, en benefici de tots ells, i a l’efecte
Exposen
La Diputació, en virtut de les seves funcions d’assistència i cooperació, dóna suport i
potencia la implantació i la utilització de les tecnologies de la informació i el
desenvolupament de les xarxes de telecomunicació a tots els municipis de la demarcació i,
especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de gestió, de conformitat amb
l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’article 91.2.b) 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.
LOCALRET, constituït el 1997, agrupa més de 800 municipis de tota Catalunya, juntament
amb les entitats municipalistes. Entre d’altres finalitats té la de donar suport tècnic als
municipis en el desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques, fer
d’interlocutor amb els operadors i promoure i coordinar accions que facilitin als ens
consorciats reduir el volum de facturació i millorar les condicions tècniques de prestació dels
serveis corporatius de telecomunicacions.
LOCALRET ha liderat un conjunt d’actuacions en el territori, que han permès optimitzar l’ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació, minimitzant els costos dels serveis
corporatius de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades.
Entre les funcions assignades a LOCALRET, d’acord amb l’art. 9.g) dels seus Estatuts, es
preveu la de contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en l’àmbit dels ens locals
consorciats, actuant com a central de contractació. Per dur a terme aquesta prestació, el
consorci actuarà com a central de contractació dels serveis de telecomunicacions, d’acord
amb l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei de contractes del sector públic.
Des de la seva constitució, LOCALRET i la Diputació han col·laborat estretament en
l’assessorament als municipis en l’àmbit del desenvolupament de les diferents xarxes
d’infraestructures de comunicacions electròniques en el territori, així com en actuacions de
suport als ajuntaments en l’àmbit de les tecnologies de la informació.
Aquesta col·laboració, al llarg dels anys, s’ha formalitzat amb la signatura dels
corresponents convenis interadministratius de cooperació entre la Diputació i LOCALRET, si
bé des de l’any 2014, la Diputació és membre de ple dret de LOCALRET i n’ostenta una
vicepresidència. No obstant, es considera que el conveni continua sent l’ eina adequada per
articular les relacions entre LOCALRET i la Diputació en relació a aquest procés de
contractació agregada.
L’article 205.2 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, reconeix la possibilitat
d’acords entre les corporacions locals, per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.
En aquest sentit, en l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona ambdues parts han
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impulsat la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, amb l’interès comú
d’estalvi econòmic i economia administrativa.
Ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; els articles
47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; i els articles 107
a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que reconeix a les administracions locals capacitat
suficient per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes
d’interès comú.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració per ampliar, facilitar i oferir la
contractació centralitzada de la gestió de la compra dels serveis de telecomunicacions, als
ens locals de la demarcació, així com a la pròpia Diputació, d’acord amb les següents
Clàusules
Primera. Objecte
1.1 El present Conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci LOCALRET per portar a terme la contractació
centralitzada dels serveis de telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells ens
locals de la demarcació que s’hi adhereixin, d’acord amb el procediment de licitació
corresponent, a fi d’obtenir un benefici tècnic, una millora econòmica i una major
eficiència en la gestió de procediments.
1.2 LOCALRET actuarà com a central de contractació, d’acord amb allò que preveuen els
seus Estatuts.
Segona. Àmbit
2.1 L’àmbit d’aplicació de la contractació agregada objecte d’aquest conveni és, a més del
propi Consorci Localret, la Diputació de Barcelona, els Consells Comarcals i els
ajuntaments de la demarcació de Barcelona membres del Consorci Localret, així com les
respectives entitats del sector públic local de Barcelona, que s’adhereixin a aquest
conveni.
2.2 Pel que fa als ajuntaments, aquesta contractació centralitzada s’adreça als de població
inferior a 50.000 habitants. En el cas dels ajuntaments de més de 50.000 habitants,
aquests podran participar en aquesta contractació centralitzada sempre que, previ
informe favorable dels serveis tècnics de Localret, es comprovi que la seva demanda de
serveis de telecomunicacions s’adapta als serveis objecte de licitació.
Tercera. Procediment i obligacions de les parts
3.1 Obligacions comunes de LOCALRET i la Diputació
a. Recaptar la informació necessària dels serveis de telecomunicacions per analitzar la
despesa de la pròpia Diputació i dels ens locals adherits.
b. Adoptar els acords i les resolucions necessàries per executar el present conveni i les
conseqüències derivades.
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c. Designar les persones de l’organització que exerceixin d’interlocutores tècniques i
administratives entre les parts del conveni.
d. Designar els membres de la Comissió de Seguiment de cadascuna de les parts del
conveni.
e. Elaborar conjuntament els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives de
l’expedient de contractació.
f. Elaborar conjuntament els informes tècnics sol·licitats per la Mesa de contractació, inclòs
l’informe proposta d’adjudicació, per a la contractació centralitzada dels serveis de
telecomunicacions.
g. Vetllar per la correcta execució del contracte, coordinant les incidències que es
produeixin entre els operadors i els ens locals adherits.
h. Coordinar les tasques d’implantació dels operadors contractistes i de les solucions
tècniques.
i. Facilitar les relacions entre els ens adherits i els contractistes.
j. Donar suport tècnic necessari als ens adherits per a la implantació dels serveis.
k. Subscriure els convenis de col·laboració amb els consells comarcals interessats en
participar en l’objecte del present conveni en tasques de suport per tal de facilitar la
gestió i la relació amb els ajuntaments.
3.2 Obligacions del Consorci LOCALRET
a. Consolidar, un cop analitzada per la Diputació d’acord amb el que s’estableix a la
clàusula següent, tota la informació subministrada, als efectes de calcular l’import de
licitació així com elaborar les taules annexes amb el detall de serveis dels diferents lots.
b. Actuar com a òrgan de contractació en el procediment de contractació centralitzada dels
serveis de telecomunicacions, incloent des de l’aprovació del plecs, fins a la formalització
dels respectius contractes. L’aprovació i disposició de la despesa i la seva ordenació i
pagament correspondrà a cada ens adherit.
c. Proposar i aprovar, si s’escau, la pròrroga del contracte amb els adjudicataris.
3.3 Obligacions de la Diputació
a. Impulsar l’adhesió al present conveni i coordinar les relacions amb els ens locals,
realitzant les comunicacions i requeriments necessaris.
b. Dur a terme les tasques següents:
1) Publicar i difondre el conveni amb LOCALRET
2) Recollir i centralitzar les peticions d’adhesió dels ens locals interessats.
3) Traslladar a LOCALRET, prèvia verificació i anàlisi, la documentació administrativa i
comptable dels ens locals interessats, necessària per iniciar i desenvolupar la
contractació en els termes establerts.
89

Àrea de Presidència
Secretaria General

c. Facilitar les dades, analitzades i verificades de facturació de la Diputació, a fi que
LOCALRET pugui obtenir les dades necessàries sobre consums i previsió de la despesa.
d. Aprovar la despesa pròpia prevista per executar els respectius contractes de serveis de
telecomunicacions durant el període de contracte, aprovar el compromís de despesa i
remetre la corresponent acreditació de la intervenció, corresponent a l’exercici en curs,
assumint per als exercicis futurs el compromís de consignació pressupostària suficient i
adequada.
e. Designar dos vocals, per participar en la mesa de contractació del procés de licitació dels
serveis objecte del conveni que durà a terme LOCALRET.
3.4 Obligacions de les entitats destinatàries per tal d’adherir-se
Les entitats destinatàries interessades per poder adherir-se a la contractació centralitzada
dels serveis de telecomunicacions hauran de complir les obligacions següents:
a. Adoptar l’acord d’aprovació de l’adhesió al present conveni per l’òrgan competent.
b. Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o encàrrecs que
hagin de ser objecte de contractació centralitzada i emetre la corresponent acreditació de
la intervenció, la qual s’haurà d’adjuntar a la petició pròpiament dita. En cas de no ser
presentada aquesta documentació en el termini establert, l’ens local no serà inclòs en la
contractació centralitzada.
c. Facilitar les dades necessàries a la Diputació per realitzar les tasques de gestió.
d. Facilitar l’accés a la facturació dels serveis de telecomunicacions a LOCALRET i a la
Diputació, per obtenir les dades necessàries sobre consums i previsió de la despesa. En
cas de no presentar aquesta documentació en el termini establert, l’ens local no podrà
ser inclòs en la contractació centralitzada.
e. Acceptar i assumir com a pròpies les obligacions contractuals que es derivin de
l’adjudicació dels serveis de telecomunicacions com a conseqüència d’aquest conveni.
f. Designar una persona de la seva organització per exercir les tasques de gestió,
coordinació i interlocució amb la Diputació i LOCALRET per al seguiment del contracte.
g. Comunicar a la Diputació o a LOCALRET les incidències que es puguin produir durant
l’execució del contracte.
h. Tractar directament les incidències, problemes i conflictes que puguin sorgir durant
l’execució del contracte amb l’operador, i comunicar-les a la Diputació o a LOCALRET
per al seu coneixement, seguiment i suport, si escau.
Quarta. Aportació de recursos de les parts
LOCALRET i la Diputació aportaran recursos humans i materials a aquest conveni, per tal
de dur a terme la col·laboració.
Cinquena. Obligacions econòmiques derivades de les tasques de gestió del contracte
El cost de les tasques de gestió d’aquesta contractació centralitzada seran a càrrec dels
contractistes
del/s contracte/s de serveis de telecomunicacions i s’establirà en el
corresponent plec de clàusules administratives particulars.
90

Àrea de Presidència
Secretaria General

A tal efecte, LOCALRET es compromet a incloure en el plec de clàusules administratives
particulars de la contractació centralitzada aquestes obligacions per part dels operadors, així
com les condicions i terminis de pagament.
En aquest sentit, per al període de vigència inicial dels contractes objecte d’aquest conveni,
el cost de les tasques de gestió resulta d’aplicar el percentatge del 5% a l’import
d’adjudicació (sense IVA). Aquest import es distribuirà segons el detall següent:
• Correspon a LOCALRET, el 3%.
• Correspon un 2% al conjunt de consells comarcals que a través de conveni manifestin
el compromís de col·laborar activament en la gestió del contracte. En aquests casos,
l’import serà proporcional al volum de servei de cada comarca en la licitació.
En cas de prorrogar-se els contractes, el Consorci Localret percebrà l’import resultant
d’aplicar un percentatge de 1,5% a l’import de la despesa prevista per al període de
pròrroga i els consells comarcals percebran pel mateix concepte l’import que resulti
d’aplicar-hi l’1%.
Sisena. Relacions amb els contractistes
A partir de la signatura dels corresponents contractes administratius, les relacions
s’establiran entre cadascun dels ens adherits i els contractistes corresponents, d’acord amb
el següent:
• Els contractistes tindran l’obligació de prestar el servei a cadascun dels ens locals
adherits, amb els preus i condicions fixades en el contracte.
• Cada ens local adherit abonarà l’import de la facturació que li correspongui per la
prestació del servei de telecomunicació obtingut, en el termini fixat per la legislació
vigent.
LOCALRET es compromet a fer constar aquestes obligacions en el plec de clàusules
administratives particulars de la contractació centralitzada.
Setena. Comunicació d’incidències i suggeriments
Les incidències i suggeriments que puguin sorgir en l’execució del contracte seran
comunicades pels ens adherits afectats a la Diputació i a Localret, per al seu coneixement i
als efectes de ser tinguts en compte en propers processos de contractació.
Vuitena. Comissió de Seguiment i control de les actuacions
Es constituirà una comissió de seguiment formada per dos membres de la Diputació i dos
membres de LOCALRET per al seguiment, la vigilància i el control de l’execució del conveni
i dels compromisos i obligacions de les parts.
La Comissió de Seguiment es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les parts.
Novena. Vigència i pròrroga
Es preveu una durada inicial de 4 anys comptats des de la formalització, que es podrà
prorrogar fins a un màxim de 4 anys addicionals.
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Desena. Règim de modificacions del conveni
La modificació del present conveni es realitzarà mitjançant addenda i per acord de les parts.
Onzena. Extinció
Són causes d’extinció del present conveni les previstes amb caràcter general a la normativa
vigent, entre les quals:
-

La denúncia per incompliment de les obligacions del conveni per qualsevol de les
parts.
La resolució de mutu acord.

Dotzena. Incompliment de les obligacions i compromisos
En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits, les parts es reserven el
dret d’exercir les accions legals necessàries per exigir el compliment dels pactes.
Tretzena. Règim jurídic i publicació del conveni
El règim jurídic d’aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per les
presents clàusules i per tot allò establert als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, als
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article
57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El present conveni es publicarà al butlletí oficial de la província de Barcelona i al Diari oficial
de la Generalitat de Catalunya, així com al web de LOCALRET i a la seu electrònica de la
Diputació.
La Diputació s’encarregarà de la publicació al BOPB i al DOGC, per donar compliment a
l’obligació prevista en l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Catorzena. Jurisdicció competent
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les qüestions litigioses que puguin
sorgir de la seva aplicació, interpretació i compliment, seran de coneixement i competència
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat <nombre d’exemplars que es lliuren> en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon.- Facultar Il·lm. Sr Joan Carles Garcia Cañizares, diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació en representació de la
Diputació de Barcelona per a formalitzar l’esmentat conveni.”
Servei de Programació
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a
l’Ajuntament de Calella, per a finançar l’actuació local “Projecte de remodelació
del carrer Bruguera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Calella va presentar en data 11/05/2017 una sol·licitud per tal de
finançar la inversió “Projecte de remodelació del carrer Bruguera” la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016) disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
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5. D’acord amb l'apartat 3.3.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 (BOPB de
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Calella
Projecte de remodelació del carrer Bruguera
175.000,00 EUR
0%
0,40%
3.789,19 EUR
10
17/2017

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta mil euros), a
l’Ajuntament de Calonge de Segarra, per a finançar l’actuació local “Arranjament
de camins municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals
(BOE núm. 225, de 17/9/2016).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Calonge de Segarra,
presentada en data 04/05/2017 per finançar la inversió “Arranjament de camins
municipals” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.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, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Calonge de Segarra
Arranjament de camins municipals
150.000,00 EUR
0%
0,40%
3.247,88 EUR
10
13/2017

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/052017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 € (cent cinquanta mil euros), a
l’Ajuntament de la Garriga, per a finançar l’actuació local “Reurbanització tram
carrer”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de la Garriga va presentar, en data 11/05/2017, una sol·licitud per tal
de finançar la inversió “Reurbanització tram carrer” la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació,
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
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interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.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 ( BOPB de
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Garriga
Reurbanització tram carrer
150.000,00 EUR
0%
0,40 %
3.247,88 EUR
10
16/2017

*d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de
2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el
principi de prudència financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les
comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a finançar l’actuació local “Sala
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poliesportiva i vestíbul recepció”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres va presentar, en data 09/05/2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Sala poliesportiva i vestíbul recepció” la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016), disposa, en allò que afecta a la Diputació,
que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
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• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.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 ( BOPB de
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Sala poliesportiva i vestíbul recepció
175.000,00 EUR
0%
0,40%
3.789,19 EUR
10
14/2017

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 136.000 € (cent trenta-sis mil euros), a l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages, per a finançar l’actuació local “Redacció d'un nou
POUM”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
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2. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va presentar, en data 11/05/2017, una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Redacció d'un nou POUM” la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016) disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.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 ( BOPB de
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Redacció d'un nou POUM
136.000,00 EUR
0%
0,40%
2.944,74 EUR
10
18/2017

*d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General
del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent trenta-sis mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 39.000 € (trenta-nou mil euros), a l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, per a finançar l’actuació local “Passera sobre la C16C”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va presentar en data 11/05/2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Passera sobre la C16C”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
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2. L’apartat tercer de la Resolució de 16/9/2016, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 225, de 17/9/2016) disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzarà la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.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 ( BOPB de
22/04/2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Passera sobre la C16C
39.000,00 EUR
0%
0,40%
844,45 EUR
10
19/2017

* d’acord amb la Resolució de 04/05/2017 (B.O.E. núm. 107, de 05/05/2017) de la Dirección General
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de trenta-nou mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € (cent setanta-cinc mil euros), a
l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, per a finançar l’actuació local “Reforma
edifici Malloll fases I i II”al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 28 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la Resolució de 5 de febrer de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d’endeutament i derivats de les entitats locals (B.O.E. núm. 33, de
7/2/2015).
Vists els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, als quals es determina la comptabilització
dels interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la
Caixa de Crèdit.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà,
presentada en data 25/04/2017 per finançar la inversió “Reforma edifici Malloll fases I i
II” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.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, (publicat al BOPB de 22 d’abril
de 2016).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Reforma edifici Malloll fases I i II
175.000,00 EUR
0%
0,42%
3.975,50 EUR
10
12/2017

* d’acord amb la Resolució de 05/04/2017 (B.O.E. núm. 82, de 06/04/2017) de la Dirección General
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, de la
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats locals.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 55.628,67 € (cinquanta-cinc mil sis-cents vint-i-vuit
euros amb seixanta-set cèntims), a l'Ajuntament de Calella, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
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financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Calella presentà en data 12/05/2017 una sol·licitud d'un préstec
d’1.390.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys, que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Calella.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.390.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.390.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 55.628,67 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
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L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat 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.- SUBVENIR en un import de 55.628,67 EUR a l'Ajuntament de Calella per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
12/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Calella, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 456.235,17 € (quatre-cents cinquanta-sis mil dos-cents
trenta-cinc euros amb disset cèntims), a l'Ajuntament de Sabadell, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Sabadell presentà en data 08/05/2017 una sol·licitud d'un préstec de
11.400.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sabadell.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 11.400.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una
carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos
més 0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 11.400.000,00 EUR amb
una subvenció d’import de 456.235,17 EUR, d’acord amb els terminis concedits per
l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
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3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat 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.- SUBVENIR en un import de 456.235,17 EUR a l'Ajuntament de Sabadell per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
08/05/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 23.712,22 € (vint-i-tres mil set-cents dotze euros amb
vint-i-dos cèntims), a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
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l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca presentà en data 07/04/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 592.500,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 592.500,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,719%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 592.500,00 EUR amb una
subvenció d’import de 23.712,22 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 23.712,22 EUR a l'Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 07/04/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, d'acord
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 32.634,26 € (trenta-dos mil sis-cents trenta-quatre euros
amb vint-i-sis cèntims), a l'Ajuntament de Sant Celoni, a l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost
2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Sant Celoni presentà en data 10/04/2017 una sol·licitud d'un préstec
de 745.080,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Celoni.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 745.080,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,787%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 745.080,00 EUR amb una
subvenció d’import de 32.634,26 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat 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.- SUBVENIR en un import de 32.634,26 EUR a l'Ajuntament de Sant Celoni
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per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 10/04/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Celoni, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 23.686,34 € (vint-i-tres mil sis-cents vuitanta-sis euros
amb trenta-quatre cèntims), a l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, a
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà presentà en data 25/04/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 540.788,11 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 540.788,11 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,787%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 540.788,11 EUR amb una
subvenció d’import de 23.686,34 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat 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.- SUBVENIR en un import de 23.686,34 EUR a l'Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 25/04/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 101.834,23 € (cent un mil vuit-cents trenta-quatre euros
amb vint-i-tres cèntims), a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor literal següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
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En la Junta de Govern de data 22 desembre de 2016 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2017, d’acord amb la resolució de 5
de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual
es defineix el principi de prudència financera aplicable a les entitats locals.
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presentà en data 12/04/2017 una sol·licitud
d'un préstec de 2.325.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.325.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,787%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.325.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 101.834,23 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat 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.- SUBVENIR en un import de 101.834,23 EUR a l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 12/04/2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de finançar projectes culturals dels municipis capital de comarca de la
província de Barcelona per a l’any 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, 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
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 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 l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es volen fomentar projectes
culturals organitzats per ajuntaments de les capitals de les comarques de la província
de Barcelona que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de la cultura durant l’any
2017.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de setanta
mil euros (70.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40101/33400/46200 del
pressupost de l’exercici 2017.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
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 19.2 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.
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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 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) que atribueix a la Junta de Govern la
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 9123/17, que incorpora les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar els projectes culturals dels
municipis capital de comarca de la província de Barcelona que tinguin com a objectiu
el foment i la difusió de la cultura per a l’any 2017 (excloent la ciutat de Barcelona), 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 per a projectes culturals
dels municipis capital de comarca de la província de Barcelona a l’any 2017.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201720175120009123
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 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS.
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 dels Serveis de Cultura de l’Àrea de
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Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar projectes culturals organitzats per
ajuntaments de les capitals de les comarques de la província de Barcelona que tinguin
com a objectiu el foment i la difusió de la cultura durant l’any 2017.
Són objecte de suport de la present convocatòria els projectes culturals que compleixin
els següents requisits:
• Han de centrar la seva activitat en qualsevol disciplina i expressió artística en els
àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni
material i immaterial, llengua catalana, música, literatura, arquitectura, disseny o
cultura científica.
• Han de treballar qualsevol dels diversos àmbits de la política cultural: creació, difusió,
formació, educació artística, cultura i difusió científica, intercanvis culturals.
• Han de tenir lloc en un o més municipis de la província de Barcelona (exceptuant la
ciutat de Barcelona).
• Han de ser organitzats pels ajuntaments de les capitals de les comarques de la
província de Barcelona podent ser executats per ens instrumentals dels ajuntaments.
Queden exclosos de suport:
• Els projectes culturals que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes
d’algun altre programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona.
• Festes majors, revetlles i altres accions similars.
• Fires, mostres i mercats, de caràcter econòmic i/o comercial.
• Activitats, produccions o projectes que no tinguin prevista la data d’estrena o difusió al
públic dins del període establert en la convocatòria corresponent.
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/activitats d’interès públic o
social que tinguin per finalitat:
• Fomentar la creativitat en els àmbits de la cultura i de la ciència.
• Treballar en els àmbits relacionats amb el patrimoni cultural, la difusió artística, els
recursos i les activitats culturals, el coneixement científic i la cultura popular i
tradicional.
• Fomentar la promoció i difusió del patrimoni cultural material i immaterial del municipi,
de les arts escèniques, la música, la dansa i les arts visuals, així com de les diferents
iniciatives i activitats culturals i científiques.
• Potenciar l'aprofitament i difusió de les noves tecnologies en la gestió i la comunicació
de les iniciatives culturals i científiques.
• Creació i formació de nous públics per a la cultura.
• Promocionar projectes de cooperació cultural entre diferents ajuntaments.
• Fomentar la participació ciutadana en la cultura.
3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes culturals dels municipis capitals de comarca de la província de Barcelona
executats entre l’1 de gener del 2017 i el 31 de desembre de 2017.
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ajuntaments de les capitals de
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les comarques de la província de Barcelona, sempre que no estiguin afectats 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).
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant el lliurament dels documents que s’indiquen a l’article següent.
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes
a l’article 45 OGS.
5. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat (Annex 1) i que haurà d’incorporar la següent informació: objectius,
descripció de les activitats a desenvolupar, agents implicats, impacte cultural, social i
territorial previst, descripció de les activitats educatives, dinamització comunitària i
foment de públics si n’hi ha, descripció del pla de comunicació i públic destinatari. També
haurà d’especificar l’ens que executarà el projecte.
2. Pressupost degudament desglossat per conceptes i partides (sempre i quan sigui
possible) previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat (Annex 2).
3. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
4. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per
a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
5. 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).
6. En els casos que es financen activitats que poden implicar el contacte habitual amb
menors d’edat: 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).
7. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar.
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.
En formalitzar la sol·licitud cal adjuntar els formularis associats, segons model normalitzat,
degudament complimentats.
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La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
El Portal permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar l’estat de la
seva tramitació.
Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els càrrecs
d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més de les funcions
anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds.
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de
sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la secretaria de l’ens,
prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de la persona jurídica
de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS posada a
disposició per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert), de conformitat amb el previst a la
Seu Electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp).
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que
del seu ús se’n derivin.
7. Registre electrònic
Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través del Portal es generarà un rebut de registre
acreditatiu de la presentació que contindrà 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 també, la
resta de dades previstes en la normativa reguladora del Registre electrònic de la Diputació.
La sol·licitud registrada estarà disponible a través del Portal.
Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats podran
utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la Seu
Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça:
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp
8. Consulta i seguiment de sol·licituds
Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a
la Diputació.
Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a) "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió
per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o no
d’incidències esmenables.
b) "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència
d’incidències esmenables.
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c) "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o
desestimatòria.
d) "Estimada": Des del moment en que generi una concessió.
e) "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió per menor valoració i
manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels requisits
administratius i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant.
f) "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van estimar, es
realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la seva
revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria.
9. Esmena a instància de l’ens
Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris podran esmenar les sol·licituds
que es trobin en estat de “lliurada”.
L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” i dins el termini de sol·licitud, comporta,
necessàriament, la tramitació d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior.
10. Revisió de sol·licituds i esmena
El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de sol·licituds.
En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es procedirà
de la següent manera:
a) S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona que
figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui la
sol·licitud afectada i el defecte esmenable informant, a més, sobre la disponibilitat del
requeriment d’esmena al Portal.
b) L’ens sol·licitant disposarà de deu dies naturals des de l’emissió del correu electrònic
d’advertiment d’esmena per accedir a l’expedient disponible al Portal.
c) L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la
sol·licitud. El termini d’esmena serà de set dies naturals comptadors a partir de la data de
l’accés a l’expedient disponible al Portal.
Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una esmena,
de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.
11. Criteris automàtics d’esmena
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a
l’ens sol·licitant, quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.
12. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
13. 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.
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Una comissió o òrgan instructor promogut pel centre gestor que impulsa la convocatòria
avaluarà els projectes presentats. Aquesta comissió estarà formada per:
• Un/a representant de l’Associació Professional de Gestors Culturals de Catalunya.
• Tres representants de la Gerència de Serveis de Cultura.
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:
a) La qualitat i l’interès cultural del projecte presentat, avaluat pel seu grau d’elaboració,
concreció i coherència amb els objectius del mateix, fins a 30 punts que es repartiran de
la següent manera:
Qualitat del projecte segons la memòria presentada i el nivell de detall del pla
d’activitats presentat fins a 20 punts
El caràcter innovador de la proposta fins a 10 punts
b) L’impacte cultural, social i territorial del projecte presentat, fins a 15 punts repartits de la
manera següent:
Públic previst, accessibilitat i durada les propostes presentades fins a 10 punts
Les iniciatives del projecte relacionades amb la creació de nous públics per a la
cultura fins a 5 punts.
c) El compromís de cooperació intermunicipal i la voluntat d’estructuració territorial i cultural
de la comarca fins a 10 punts
d) La potenciació de les relacions amb la comunitat (fins a 25 punts). Es valorarà:
L’existència d’un programa pedagògic associat al projecte fins a 10 punts
La inclusió de la participació de la ciutadania en el desenvolupament del projecte fins
a 15 punts
e) El disseny d’un pla de comunicació i difusió de les iniciatives generades pel projecte (fins
a 10 punts)
f) El desenvolupament d’un pressupost coherent i equilibrat amb el projecte (fins a 10
punts)
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim una puntuació
igual o superior a 50 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 50 punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
14. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
Aquest any 2017 el pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de setanta mil euros (70.000.- EUR)
i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40101/33400/46200.
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
15. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 50% del total del
pressupost del projecte no es tindrà en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables,
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en el punt 13 i
en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a
aquells projectes que obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que
tinguin una puntuació menor, establint-se percentatges de suport segons la puntuació
obtinguda. L'establiment dels percentatges de suport quedarà degudament motivat en
l'informe d'instrucció desenvolupat per l’òrgan instructor que ha realitzat la preavaluació.
16. 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 és l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, i que estarà format per les següents persones:
• Pel President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president de
l’òrgan responsable, qui podrà ser substituït pel Diputat Delegat de Cultura.
• Pel Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui
• Per un membre de l’Àrea de Presidència
• Per un Tècnic Assessor de la Presidència
• Per la Gerent de Serveis de Cultura
• Per dos representants de la Gerència de Serveis de Cultura
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.
17. 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.
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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
persones 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 40 de la LPACAP.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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.
18. Acceptació de la subvenció
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en el transcurs de 20 dies naturals a partir de la
recepció de la notificació de l’acord de concessió el beneficiari no manifesta expressament
les seves objeccions.
19. 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. Els/les beneficiaris/àries hauran de proporcionar totes les dades quantitatives i
qualitatives que siguin requerides per l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
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7. 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 recollits
a l’article 6.2 OGS.
20. Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Despeses de capítol I. També se subvencionaran les despeses per serveis de direcció,
gestió, administració o comercials que siguin facturats al sol·licitant per part de personal
autònom o societats.
b) Despeses de logística i de producció de les activitats contingudes al projecte: es
computaran les despeses vinculades amb la gestió i la realització de les activitats i
iniciatives concretes del projecte com són, per exemple, el lloguer d’espais;
l’arrendament de material tècnic, la contractació d’espectacles; la contractació puntual de
personal tècnic de so i/o d’il·luminació; o el lloguer i transport d’elements.
c) Despeses de comunicació, publicitat, promoció i fidelització de públics de les activitats
vinculades al projecte: es computaran les despeses de publicitat i promoció de l’activitat
(programes, cartells, publicacions) i les despeses relacionades amb la creació i/o
modificació de pàgines web, els enregistraments fonogràfics, fotogràfics i videogràfics de
les activitats, així com el desenvolupament de noves tecnologies.
d) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris
relacionats amb les activitats objecte del projecte.
S’estableix un percentatge màxim del 30% en despesa de personal integrat en l’estructura
de l’entitat (capítol I) sobre el pressupost total del projecte pel qual es demana subvenció.
L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades entre l’1 de gener de 2017
a 31 de desembre de 2017 i caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb
anterioritat a l’acabament del període de justificació.
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les
minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments.
b) Despeses corresponents a viatges i allotjaments.
c) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on
es desenvolupi l’activitat.
d) L’adquisició de mobiliari, maquinari i/o programari inventariable.
21. Subcontractació
Podran subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que
conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada.
22. 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.
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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.
23. Termini i forma de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 d’abril de 2018.
La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat,
disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i
altres administracions. Per mitjà de la complementació d’aquest model es certificaran les
dades corresponents a la realització de l’activitat, així com totes les despeses que integren
el cost total de l’activitat i, informació sobre quins ens les han finançat. En el cas que
l’execució no l’efectuï l’Ajuntament, aquest presentarà la justificació, indicant l’ens executor
de les despeses i certificant que les ha revisat i que són correctes. També s’hi farà constar
l’estructura de finançament de l’actuació. Aquest formulari haurà de comptar, a més, amb la
signatura del Secretari/a-Interventor/a o de l’Interventor/a de l’ens local.
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.
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
Els beneficiaris hauran d’aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat
beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució de
l’activitat subvencionada.
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a
l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini
màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la Diputació, enviarà un escrit a l’ens
destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una justificació
complementària.
En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre gestor, en
el termini màxim d’un mes des de l’entrada de la justificació a la Diputació, comunicarà a
l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim
improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des 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.
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.
24. Procediment de justificació
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
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Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de referència.
El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació dels
expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària.
Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a
tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació.
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de
la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les
seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia
acreditació d’aquesta circumstància.
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.
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que
del seu ús se’n derivin.
25. Tancament i liquidació
Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació previst, s’habilitarà un termini de
15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, així com també per esmenar i
al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la
revocació de l’ajut.
L’habilitació del termini esmentat, una vegada transcorreguda la data màxima de justificació,
correspondrà a la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
Transcorregut el termini anterior, sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni
s’hagin esmenat els defectes, es durà a terme la revocació de les subvencions no
justificades.
26. 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.
27. 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, i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
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28. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de
Barcelona per al mateix projecte/activitat.
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.
29. 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.
30. 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 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.
31. Causes de reintegrament
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.
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 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.
32. Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
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.
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33. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la LGS, en el
Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
34. 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, 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.
35. Protecció de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre
protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.”

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 a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
amb l’objecte de finançar projectes culturals dels municipis capital de comarca de la
província de Barcelona que tinguin com a objectiu el foment i la difusió de la cultura
per a l’any 2017.
BDNS (Identif.):
Codi convocatòria: 201720175120009123
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 complet 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 http://www.diba.cat/cerc/subvencions
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Primer. Beneficiaris.
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions els ajuntaments de les capitals de les
comarques de la província de Barcelona, sempre que no estiguin afectats 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).
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant el lliurament dels documents que s’indiquen a l’article 5 de la convocatòria .
Segon. Objecte.
Són objecte de suport de la present convocatòria els projectes culturals que compleixin els
següents requisits:
• Han de centrar la seva activitat en qualsevol disciplina i expressió artística en els
àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni
material i immaterial, llengua catalana, música, literatura, arquitectura, disseny o
cultura científica.
• Han de treballar qualsevol dels diversos àmbits de la política cultural: creació, difusió,
formació, educació artística, cultura i difusió científica, intercanvis culturals.
• Han de tenir lloc en un o més municipis de la província de Barcelona (exceptuant la
ciutat de Barcelona).
• Han de ser organitzats pels ajuntaments de les capitals de les comarques de la
província de Barcelona podent ser executats per ens instrumentals dels ajuntaments.
Queden exclosos de suport:
• Els projectes culturals que hagin rebut subvencions o ajuts directes o indirectes
d’algun altre programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona.
• Festes majors, revetlles i altres accions similars.
• Fires, mostres i mercats, de caràcter econòmic i/o comercial.
• Activitats, produccions o projectes que no tinguin prevista la data d’estrena o difusió al
públic dins del període establert en la convocatòria corresponent.
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/activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:
• Fomentar la creativitat en els àmbits de la cultura i de la ciència.
• Treballar en els àmbits relacionats amb el patrimoni cultural, la difusió artística, els
recursos i les activitats culturals, el coneixement científic i la cultura popular i
tradicional.
• Fomentar la promoció i difusió del patrimoni cultural material i immaterial del municipi,
de les arts escèniques, la música, la dansa i les arts visuals, així com de les diferents
iniciatives i activitats culturals i científiques.
• Potenciar l'aprofitament i difusió de les noves tecnologies en la gestió i la comunicació
de les iniciatives culturals i científiques.
• Creació i formació de nous públics per a la cultura.
• Promocionar projectes de cooperació cultural entre diferents ajuntaments.
• Fomentar la participació ciutadana en la cultura.
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Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
Aquest any 2017 el pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de setanta mil euros (70.000.- EUR)
i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40101/33400/46200.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrades
a l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 50% del total del
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables,
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport
per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en el punt 13, i
en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a
aquells projectes que obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que
tinguin una puntuació menor, establint-se percentatges de suport segons la puntuació
obtinguda. L'establiment dels percentatges de suport quedarà degudament motivat en
l'informe d'instrucció desenvolupat per l’òrgan instructor que ha realitzat la preavaluació.
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.
En formalitzar la sol·licitud cal adjuntar els formularis associats segons model normalitzat
degudament complimentats.
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que
del seu ús se’n derivin.
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Sisè. Període d’execució i termini de justificació
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar projectes culturals dels municipis capitals de comarca de la província de Barcelona
executats entre l’1 de gener del 2017 i el 31 de desembre de 2017.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 d’abril de 2018.”

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el 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.- APROVAR el model normalitzat per sol·licitar les subvencions dins de la
convocatòria aprovades al present dictamen, que s’adjunta com a annex 3.
Cinquè.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de setanta mil (70.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40101/33400/46200 del pressupost de despeses de 2017 de la Diputació de
Barcelona.
Sisè.- 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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La presidenta, senyora Conesa (CiU), dóna la paraula a la diputada senyora Marín
(PSC-CP), qui diu: Sí. Jo volia demanar en aquest cas, al diputat, quina és la motivació
per activar aquesta proposta, perquè crec que no s’havia fet mai discriminar,
positivament en aquest cas, les capitals de comarca per un tema com aquest.
El diputat delegat de Cultura, senyor Puigcorbé (ERC-AM), diu: Del fons de
prestació que hi havia, de set-cents mil euros, vam fer un fons de prestació que eren
tres-centes deu mil euros, mil per a cada municipi, més la resta per habitants. Això va
fer que pugessin municipis com l’Hospitalet, per exemple, per rebre projectes culturals
a les festes majors, i altres van minvar. Altres, que tenien un projecte interessant, com
per exemple Granollers o Mollet, etc. Nosaltres vam intentar, dintre dels diners que ens
quedaven, fer una aportació a aquests municipis que feien un pla cultural interessant,
però creiem que la fórmula ideal no podia deixar capitals de comarca que tenen menys
de cent mil habitants i que fan una tasca important i, per això és aquesta concurrència
competitiva.
L’any que ve, quedarà endreçat d’aquesta manera: un fons de prestació per habitants,
amb una correcció per als de menys de mil habitants i, després, dues concurrències
competitives, una, per a municipis de més de cent mil habitants i capitals de comarca
que presentin projectes culturals, i altres, els dos-cents vuitanta-nou restants, que
presentin projectes culturals mancomunats, és a dir, quatre o cinc municipis que
presentin un projecte mancomunat i, aleshores, així endreçarem una mica el territori,
que, amb perdó, estava molt mal endreçat. I aquesta és una primera aproximació
d’aquests municipis, com a capitals de comarca, que no tenien aquesta prestació.
Aquesta és la raó comprimida.
La diputada senyora Marín, diu: I una altra qüestió. Ho dic perquè, habitualment, la
Diputació no ha entrat en el repartiment en funció de comarques. És una mica...
Entenc que l’explicació ve per una motivació d’un altre projecte o d’un altre programa
que no es va pensar, en tot cas, del tot i, per tant, va haver-hi algunes coses que van
quedar sense cobrir; però, si mirem aquest projecte o aquest programa en concret,
també s’exclou una comarca, que és la del Barcelonès.
A veure si m’enteneu, és a dir, la comarca amb més població de tota la província, ja sé
que estem amb un programa amb una quantitat molt petita, són setanta mil euros; per
tant, no estem aquí fent la política cultural del país per aquest programa; però així,
apriorísticament i si no s’explica, no?, fer una convocatòria exclusivament per a les
capitals de comarca, excloent la del Barcelonès, i sense cap explicació queda una
mica estrany.
El diputat senyor Puigcorbé diu: No sé si m’he explicat bé. És a dir, ciutats de més
de cent mil habitants són, precisament, les del Barcelonès, precisament. Per tant, ja
queden incloses, eh? I després no és veritat que les capitals de comarca o les
comarques rebien, reben i segueixen rebent els consells comarcals diners del fons de
prestació. Per tant, les capitals de comarca era simplement perquè eren ciutats molt
actives, moltes d’elles tenen més de seixanta mil habitants, i que tenien un pla cultural
bo i el renovem. I l’any que ve farem més de cinquanta mil, que ja entren pràcticament
totes les capitals de comarca i tots els municipis del Barcelonès, com el teu, per
exemple. I això vol dir que quedaran tots coberts.
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I la resta creiem que és una política adequada que es mancomunin, que facin una
mancomunació de projectes culturals, perquè no podem repartir, diguéssim, esmicolar,
els projectes a dos-cents vuitanta municipis perquè no és ajudar ningú això i, en canvi,
creiem, i, de fet, ja hem fet un pla i hi ha gent que l’està portant a terme, com el Baix
Ordal, al Baix Llobregat, on s’han mancomunat i comparteixen un tècnic municipal, o
l’Alt Besós, Ripollet, Badia o Santa Perpètua, que estan intentant fent projectes
culturals comuns i això, crec, és el futur. Per això, volem salvar les ciutats que
normalment ja tenen un projecte cultural gran, com per exemple l’Hospitalet. Té més
de cent mil habitants? Totes les del Barcelonès tenen més de cent mil habitants. Si, a
sobre, posem cinquanta de més de cinquanta mil habitants, estem entrant les vint-itres, si no recordo malament, ciutats o municipis que tenen aquesta categoria i creiem
que ells sols tenen els propis tècnics per dur a terme les seves polítiques culturals,
però la resta, no, i el que fem és ajudar la resta amb aquest convocatòria.
Continua la seva intervenció dient: Això és una correcció, precisament, del fons de
prestació, simple i senzillament, com vam anunciar, precisament a petició de la
senyora Núria Parlon, fa dues juntes de govern, si no recordo malament. Aquesta és la
correcció d’aquests municipis. No vol dir que sigui la fórmula. La fórmula és la que he
estat explicant ara.
La diputada senyora Marín diu: Sense entrar en polèmica perquè entenc
perfectament que, si és una correcció, doncs és una correcció però, amb tot el carinyo,
ja no vull parlar de la comarca del Barcelonès perquè sembla que parli de l’Hospitalet i
no és el cas però, per exemple, el Baix Llobregat, són molts municipis, molts d’ells,
molt actius culturalment. En aquest cas, si mirem aquesta convocatòria, només estem
afavorint o donant la possibilitat a una població i, ara, entenc el teu plantejament de dir:
“Hem fet un primer projecte o un primer programa. No es va tenir en consideració
aquest tipus de poblacions i, ara, fem com una modificació”. Vinga. Sí, sí.
El diputat senyor Puigcorbé diu: Sí, sí. Sense ànim d’entrar en polèmica, jo crec que
no és exacte això, eh? Precisament, totes les poblacions dels voltants de Barcelona,
de l’Àrea Metropolitana, els hem declarat festivals estratègics, on aportem molts
diners.
O sigui, estem fent, crec, un gran ajut a tot el que seria la gran vegueria de Barcelona
o l’Àrea Metropolitana en gran. Molt. Molt més que mai, però volem atendre, també,
tots els municipis petits i ho estem corregint d’aquesta manera. No hi ha un greuge
comparatiu cap a aquests municipis que dius sinó tot el contrari, sinó tot el contrari
com precisament quedà clar a la Comissió de Cultura i ha quedat clar. Santa Coloma
té dos festivals estratègics; Badalona, també; Montcada està afavorida i, aleshores,
anem pujant pel Besòs-Ripollet, anem pujant pels Vallesos, anem agafant el Baix
Llobregat, tenim, diguéssim, municipis del Baix Llobregat amb prioritat. O sigui, que jo
crec que no solament no és exacte sinó que és exactament tot el contrari.
La senyora presidenta diu: Entenc que queden exposats els dubtes i intentem, doncs,
els diferents aclariments. I, en qualsevol cas, jo els emplaçaria a la Comissió de
Cultura, potser a aprofundir en relació amb el model, eh, diputats? Si vols ocupar-te
del tema, no tinc cap mena de dubte que ho fareu bé.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
27.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa Vinos Colltor SL, en resolució de l’expedient núm. 2017/1070.- 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:
“Fets
En data 26/01/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Vinos Colltor S.L. de la mateixa data en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres d’instal·lació d’un rètol S-320, a la carretera BP4313 al PK 20+200, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Maria
d'Oló (expedient núm. 2017/1070).
En data 27/04/2017 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 Vinos Colltor S.L. en data 26 de gener de 2017 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:
- No es podrà instal·lar senyalització amb cap menció de l’establiment. La instal·lació
complirà amb la Circular 1/2013 de la Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya sobre les condicions tècniques i
criteris d’implantació de la senyalització d’accessos i d’activitats. En aquest cas,
només es podrà incorporar el nom del camí en senyal tipus direcció final i sota altre
senyal direcció final amb el corresponent pictograma i sense cap tipus de menció.
- 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
- 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
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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.
- 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 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.”
Fonaments de dret
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 terminis 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 31,64 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
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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.- ATORGAR, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i
d’altres competències concurrents, a Vinos Colltor S.L., autorització d’obres
d’instal·lació d’un rètol S-320, a la carretera BP-4313 al PK 20+200, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Santa Maria d'Oló (expedient núm. 2017/1070),
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 31,64
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 a Vinos Colltor S.L., amb domicili a efectes de
notificacions a Santa Maria d'Oló (08273), Camino de Vic s/n, amb indicació dels
recursos procedents.”
28.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Oristà, en resolució de l’expedient núm. 2017/1575.- 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:
“Fets
En data 08/02/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Oristà de data 07 de febrer de 2017 en el qual
es sol·licita autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de senyal P-23, a la
carretera BV-4404 al PK 2+292, marge esquerre, tram no urbà i al PK 2+400, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal d’Oristà (expedient núm. 2017/1575).
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En data 27/04/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Oristà en data 07 de febrer de 2017 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 tipus P-23 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
- 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
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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.
- 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
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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.”
Fonaments de dret
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 d'Oristà, autorització d’obres
d’instal·lació de senyal P-23, a la carretera BV-4404 al PK 2+292, marge esquerre,
tram no urbà i al PK 2+400, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Oristà
(expedient núm. 2017/1575), 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 d'Oristà, amb domicili a
efectes de notificacions a Oristà (08518), Plaça Major, 1, amb indicació dels recursos
procedents.”
29.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/2456.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de
149

Àrea de Presidència
Secretaria General

Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor literal següent:
“Fets
En data 28/02/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 15 de febrer de 2017 en el qual es
sol·licita autorització per a la realització d’obres de construcció de nou accés, a la
carretera BV-5119 del PK 4+730 al PK 4+736, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Fogars de Montclús (expedient núm. 2017/2456).
En data 26/04/2017 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 senyor XXX en data 15 de febrer de 2017 i d’acord
amb el que disposa l’article 128.1 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- La construcció d’accessos es realitzarà d’acord amb el Projecte signat per un tècnic
competent i visat, si escau, pel Col·legi professional corresponent. Quan no hi hagi
projecte, s’ajustarà estrictament als croquis que s’adjunten a la present autorització.
L’accés en zona de desmunt s’ajustarà a les condicions establertes a la figura “A”
del croquis adjunt i, en zona de terraplè, a la figura “B”. Així mateix, les cunetes de
la carretera i de l’accés es revestiran complint l’establert a l’esmentat croquis.
- L’accés autoritzat, així com el viari intern que assegura l’accessibilitat a les
parcel·les confrontants, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
- 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.
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- Es disposarà d’una visibilitat mínima. Cada costat de l’accés tindrà una visibilitat de
la carretera superior a la distància mínima de parada; a tal efecte es realitzarà la
tala d’arbres i vegetació en general per tal d’aconseguir una visibilitat superior a la
distància d’aturada.
- 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 tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat que permeti el desguàs de la cuneta. Així com mantenirlo en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- 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.
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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.
- 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
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aniran al seu càrrec les reparacions dels possibles desperfectes ocasionats a la
carretera i a les seves instal·lacions a conseqüència de les obres autoritzades.
- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.
- Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres, si procedeix. Les condicions establertes no obsten les
imposades en la llicència municipal d'obres, sempre que no s'oposin a les d'aquesta
autorització.”
Fonaments de dret
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 terminis 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 ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos que
tinguin fins a 4 metres d'amplada.
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 senyor XXX, autorització d’obres de construcció
de nou accés, a la carretera BV-5119 del PK 4+730 al PK 4+736, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Fogars de Montclús (expedient núm. 2017/2456),
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, i de 50,63
euros, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució al senyor XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
30.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, en resolució de l’expedient núm.
2017/3539.- 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:
“Fets
En data 29/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau de data 22 de març
de 2017 en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres d'urbanització, a
la carretera BV-4601 del PK 12+385 al PK 12+425, marge esquerre, tram urbà, al
terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (expedient núm. 2017/3539).
En data 24/04/2017 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 Bartomeu del Grau en data 22
de març de 2017 i d’acord amb el que disposen els articles 167, 168 i 169 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 deixaran les rasants necessàries de l’entrega de la vorera amb la carretera
perquè siguin compatibles amb la futura obra.
- No s’instal·larà cap servei en paral·lelisme per la calçada.
- La cunya de la plataforma amb la carretera serà suau perquè no suposi perill pel
trànsit.
- Les parts de la calçada que quedin 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.
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- No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció horitzontal sobre la calçada de
la carretera i es situaran a una distància de seguretat suficient front l’eventual
sortida de vehicles de la via. Correspon al titular de l’autorització o qui d’ell en porti
causa el manteniment dels esmentats arbres.
- No s’instal·laran elements rígids que puguin ser causa de col·lisió davant la sortida
de vehicles de la calçada.
- 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 senyalitzat amb pintura blanca retrorreflexiva i antilliscant,
d’acord amb el que estableix la norma 8.2-IC.
- El sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació del drenatge de la
zona a remodelar, i de la seva connexió a la xarxa d’evacuació d’aigua .
- Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de desguàs.
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.
- Durant l’execució de les obres el titular de l'autorització mantindrà neta la calçada.
Es prohibeix la instal·lació en l’esplanació de la carretera de dipòsits de materials,
bastides i d'altres efectes, l'alteració dels serveis que l’afectin i qualsevol altra
operació que dificulti el trànsit per la calçada. Els residus de les actuacions es
dipositaran en el lloc i forma que estableixi el personal a càrrec de la carretera, de
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manera que no la perjudiqui. La zona de treballs quedarà neta i en perfectes
condicions una vegada finalitzats els mateixos.
- En cap cas les actuacions que es realitzin impediran o limitaran el desguàs actual
de la carretera.
- 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.
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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.”
Fonaments de dret
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 Bartomeu del Grau,
autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-4601 del PK 12+385 al PK
12+425, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau
(expedient núm. 2017/3539), 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 Bartomeu del Grau,
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Bartomeu del Grau (08519), Passeig del
Grau, 10, amb indicació dels recursos procedents.”
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31.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Oristà, en resolució del ‘expedient núm. 2017/3949.- 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:
“Fets
En data 30/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de l’Ajuntament d'Oristà de la mateixa data en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de manteniment amb pavimentació d'un accés
existent, a la carretera BV-4404 al PK 2+777, marge dret, tram no urbà i al PK 2+817,
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Oristà (expedient núm. 2017/3949).
En data 02/05/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament d'Oristà en data 30 de març de 2017 i
d’acord amb el que disposen els articles 101 i 167 del Reglament general de
carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de
novembre, s’informa FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització
sol·licitada que s'haurà de realitzar complint les condicions que s'expressen a
continuació:
- L’accés autoritzat, així com el viari intern que assegura l’accessibilitat a les
parcel·les confrontants, en cap cas implicarà exclusivitat i serà d’ús públic, podent la
Diputació de Barcelona imposar les limitacions d’ús i servitud que consideri
necessàries d’acord amb l’establert a la normativa vigent.
- L’ús de l’accés serà l’indicat en la petició d’autorització. Qualsevol canvi d’ús
s’haurà de sol·licitar i autoritzar per la Diputació de Barcelona.
- L’interessat serà el responsable de l’accés i tots els seus elements, en especial la
senyalització, de forma que la carretera i les condicions de visibilitat i seguretat de
la mateixa no resultin afectades ni suposin un perill davant l’eventual sortida d’un
vehicle de la via.
- L’interessat mantindrà la calçada lliure de qualsevol tipus de restes i aigües que
provinguin de l’accés. En cas d’incompliment, serà responsable directe dels
accidents i perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit sense que se’n derivi cap
responsabilitat per a l’Administració. L’Administració podrà realitzar aquestes
actuacions de forma subsidiària a càrrec de l’obligat.
-

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, a tal efecte es realitzarà la
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tala d’arbres i vegetació en general per tal d’aconseguir una visibilitat superior a la
distància d’aturada.
- 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. Així com mantenir-lo en bon estat de conservació.
- Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per tal d’evitar la seva entrada a
la calçada i s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats per les obres
autoritzades.
Condicions generals
- 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.
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- 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.
- 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.
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- L'incompliment total o parcial de qualsevol de les condicions establertes a
l’autorització anul·la aquesta autorització i pot donar lloc a la paralització immediata
de les obres o usos i a la incoació d’un expedient sancionador de conformitat amb
el que estableix el Títol V de la Llei de carreteres.”
Fonaments de dret
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 d'Oristà, autorització d’obres de
manteniment amb pavimentació d'un accés existent, a la carretera BV-4404 al PK
2+777, marge dret, tram no urbà i al PK 2+817, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal d’Oristà (expedient núm. 2017/3949), 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 d'Oristà, amb domicili a
efectes de notificacions a Oristà (08518), Plaça Major, 1, amb indicació dels recursos
procedents.”
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32.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
senyor XXX, en resolució de l’expedient núm. 2017/3950.- 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:
“Fets
En data 29/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit del senyor XXX de data 27 de març de 2017 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de conservació d'edifici existent, a la carretera
BV-5226 al PK 1+300, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Vicenç de Torelló (expedient núm. 2017/3950).
En data 25/04/2017 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 senyor Jesús Calonge Blasco en data 27 de març de
2017 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:
- No són autoritzables obres de consolidació de l’edifici existent, ni
instal·lacions existents que impliquin un augment de volum de l’edifici en
qüestió.
- Només són autoritzables obres de conservació i manteniment de l’habitatge
que no impliquin reconstrucció de la mateixa.
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat.
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
Condicions generals
- Abans de l'inici de les obres, el titular de l'autorització ha de posar-se en contacte
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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.
- 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.
- 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.
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització 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.”
Fonaments de dret
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 terminis 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).
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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 senyor XXX, autorització d’obres de conservació
d'edifici existent, a la carretera BV-5226 al PK 1+300, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Sant Vicenç de Torelló (expedient núm. 2017/3950), 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 al senyor XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
33.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Cedipsa, en resolució de l’expedient núm. 2017/4098.- 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:
“Fets
En data 31/03/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de CEDIPSA de data 09 de març de 2017 en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de canvi de sortidors d'una benzinera, a la
carretera BV-6001 del PK 2+450 al PK 2+470, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Malgrat de Mar (expedient núm. 2017/4098).
En data 25/04/2017 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 CEDIPSA en data 09 de març de 2017 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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- Durant les obres la càrrega i descàrrega d’eines i materials es realitzarà sense
afectar a la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà
d’estar expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat.
- Les aigües pluvials recollides no es podran abocar al paviment de la carretera.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
Condicions generals
- 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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Fonaments de dret
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 terminis 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 CEDIPSA, autorització d’obres de canvi de
sortidors d'una benzinera, a la carretera BV-6001 del PK 2+450 al PK 2+470, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar (expedient núm. 2017/4098),
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 CEDIPSA, amb domicili a efectes de
notificacions a Madrid (28046), Paseo de la Castellana 259A, amb indicació dels
recursos procedents.”
34.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
senyora XXX en resolució de l’expedient núm. 2017/4146.- La Junta, de conformitat
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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:
“Fets
En data 03/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de la senyora XXX de la mateixa data, en el qual es sol·licita
autorització per a la realització d’obres de construcció de dipòsit, a la carretera BP4653 al PK 11+630, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Perafita
(expedient núm. 2017/4146).
En data 12/04/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat han emès informe del següent tenor literal:
“Vista la sol·licitud formulada per la senyora XXX en data 03 d'abril de 2017 i d’acord
amb el que disposen els articles 82 i 83 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
FAVORABLEMENT sobre l'atorgament de l'autorització sol·licitada que s'haurà
de realitzar complint les condicions que s'expressen a continuació:
- Qualsevol accés a la carretera haurà d’estar expressament autoritzat.
- Tota la construcció restarà per darrera de la línia d’edificació establerta amb
caràcter general o l’establerta pel planejament vigent.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat.
- Les aigües pluvials recollides per la construcció no es podran abocar ni al paviment
de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- No és autoritzable la construcció davant de la línia d'edificació.
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.
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- El titular de l’autorització garantirà en tot moment la seguretat dels usuaris de la via.
- El titular de l'autorització està obligat a instal·lar i conservar la senyalització d’obres
necessària, de conformitat amb les disposicions vigents (Instrucció 8.3 IC del
Ministeri de Foment); en cas de sol·licitar-ho, aquest Organisme indicarà el nombre,
classe i situació de les mateixes. Un cop finalitzades les obres l’esmentada
senyalització haurà de ser immediatament retirada.
- En cas que fos necessari instal·lar un tancament de caràcter provisional, aquest es
col·locarà com a mínim a 3 metres de l'aresta exterior de l’esplanació, de forma que
en cap cas limiti la visibilitat dels usuaris de la carretera. També es pot instal·lar
provisionalment una caseta a la distància mínima de 8 metres de l'aresta exterior de
l’esplanació. Ambdues coses hauran de retirar-se dins dels 15 dies següents al del
final de les actuacions.
- 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.
- 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.
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- L'autorització té validesa exclusivament per a la realització de l'actuació que en ella
es detalla i no per dur a terme altres treballs diferents als estrictament autoritzats,
encara que en la documentació presentada en sol·licitar-la aquestes actuacions es
citin o es trobin implícites.
- Les obres autoritzades que afecten al domini públic viari o elements funcionals de la
carretera ho són a títol de precari.
- L'autorització (o una còpia) ha de trobar-se en possessió de l'encarregat dels
treballs per a poder exhibir-la a petició de qualsevol funcionari de la Diputació de
Barcelona que realitzi funcions d'inspecció.
- El titular de l'autorització 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.”
Fonaments de dret
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 terminis 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 19 euros, per concessió
d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de nova construcció i
ampliació d'edificis.
Atès que l’actuació sol·licitada no es troba en els supòsits b), c), d), e), i) i k) de l’article
18 de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona, publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 1995, i, per tant, d’acord amb
el que disposa l’article 17.2.e) de la citada Ordenança, l’autorització ha de ser resolta
per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.
Vist el que disposa la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 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 la senyora XXX, autorització d’obres de
construcció de dipòsit, a la carretera BP-4653 al PK 11+630, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Perafita (expedient núm. 2017/4146), 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 19 euros,
per concessió d'autoritzacions en trams no urbans de carretera per obres de nova
construcció i ampliació d'edificis.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la senyora XXX, amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.”
35.- Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
empresa Cepsa Comercial Petroleo, S.A., en resolució de l’expedient núm.
2017/4579.- 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:
“Fets
En data 12/04/2017 ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, un escrit de Cepsa Comercial Petroleo, S.A. de data 30 de març de 2017
en el qual es sol·licita autorització per a la realització d’obres de conservació de
l'interior de la botiga d'autoservei de la benzinera, a la carretera BV-6001 del PK 2+450
al PK 2+470, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar
(expedient núm. 2017/4579).
En data 02/05/2017 els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, han emès informe del següent tenor literal:
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“Vista la sol·licitud formulada per Cepsa Comercial Petroleo, S.A. en data 30 de març
de 2017 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:
- Per davant de la línia d’edificació establerta a 25 metres de l’aresta exterior de la
calçada de la carretera només són autoritzables obres de conservació de les
edificacions i construccions existents.
- Durant les obres, si s’instal·la una grua torre cap material ni eina volarà per sobre
de la calçada de la carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà sense afectar a
la calçada de la carretera i al trànsit. En cas de ser necessari, haurà d’estar
expressament autoritzat.
- Durant l’execució de les obres no s’afectarà en cap moment la calçada de la
carretera, llevat que estigui expressament autoritzat.
- Les aigües pluvials recollides per la coberta de l’edifici no es podran abocar ni al
paviment de la carretera ni a les voreres o vorals.
- Es prohibeix l’abocament d’aigües negres o brutes a les cunetes de la carretera,
obres de drenatge o a qualsevol element funcional.
- En el transcurs de les obres, si s’ha de donar continuïtat al trànsit de vianants,
aquesta es donarà per fora de la zona de circulació del vehicles.
- No són autoritzables obres de consolidació d’edificacions i instal·lacions existents
que impliquin un augment de volum de l’edificació existent.
Condicions generals
- 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
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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.
- 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.
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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.”
Fonaments de dret
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 terminis 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 Cepsa Comercial Petroleo, S.A., autorització
d’obres de conservació de l'interior de la botiga d'autoservei de la benzinera, a la
carretera BV-6001 del PK 2+450 al PK 2+470, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Malgrat de Mar (expedient núm. 2017/4579), que s’hauran de dur a terme
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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 Cepsa Comercial Petroleo, S.A., amb
domicili a efectes de notificacions a Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 259A,
amb indicació dels recursos procedents.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
Bases per a la participació en el programa “Els Serveis Socials més a prop” per
als anys 2017-2019. Import 333.789,50 euros.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la vicepresidenta quarta i 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:
“La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, manifesta que els serveis socials
s'adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de
dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència, i
a la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de
llur vida.
Com a marc de referència, les avaluacions del programa que es duen a terme a
Dinamarca des de 1996 conclouen que les persones que reben les visites preventives
presenten un menor grau de deteriorament funcional, alhora que generen un estalvi en
la utilització de serveis sanitaris i socials.
L'Àrea d’Atenció a les Persones va posar en marxa, fa deu anys, el programa 'Els
serveis socials més a prop', per tal d'afavorir la detecció proactiva de necessitats
mitjançant visites domiciliaries preventives a totes les persones més grans de 80 anys
dels municipis menors de 300.000 habitants de la demarcació de Barcelona que viuen
en el seu domicili i que no reben seguiment continuat per part dels serveis socials
municipals.
A través d’aquest programa, els professionals titulats universitaris en l’àmbit de l’acció
social visiten el domicili d'aquestes persones per valorar la seva situació d'autonomia i
dependència, percepció de l’estat de salut, situació dels habitatges, entre altres
elements, i també informar-les sobre l'oferta de prestacions, serveis i entitats socials
de la població.
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Aquesta atenció personalitzada permet derivar els casos urgents als serveis socials
bàsics i realitzar petites gestions per a l'accés als serveis socials d'aquestes persones.
D’aquesta manera, els equips municipals poden detectar situacions de risc o
vulnerabilitat i aportar informació d’utilitat per a la planificació de noves polítiques
socials.
Al període 2007-2016 es van entrevistar a més de 30.500 persones de 224 municipis
de la demarcació de Barcelona. Aproximadament un 2% d’aquestes persones han
estat derivades directament als serveis socials bàsics per estar en situació d’especial
fragilitat i més d’una quarta part viuen soles.
“Els serveis socials més a prop” està finançat per la Diputació de Barcelona, en
col·laboració amb els Ens locals de la demarcació de Barcelona que vulguin participar
amb els criteris i procediments descrits en les presents Bases.
La Diputació de Barcelona posa a l’abast dels municipis una acurada selecció de
recursos de suport als serveis i a les activitats locals que doni resposta a les diferents
necessitats del territori. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ofereix als Ens
locals el programa 'Els serveis socials més a prop' a través del Catàleg de Serveis, pel
suport als serveis i a les activitats locals.
Amb l’adhesió al Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, la
Diputació i els Ens locals comparteixen objectius comuns, una mateixa metodologia de
treball conjunt i unes línies estratègiques al servei d’aquests objectius, amb la finalitat
última de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació de Barcelona.
Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases de Règim Local, així com el 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, segons
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la coordinació dels serveis públics
municipals.
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Vist el punt 3.4.i.1) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i 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.- Aprovar les “Bases de participació al programa els Serveis Socials més a
prop”, per als anys 2017-2019, organitzat per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
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“BASES DE PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA ELS SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP,
PER ALS ANYS 2017-2019, ORGANITZAT PER L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1.- Objecte
És objecte d’aquestes Bases fixar el règim de concertació del recurs material “Els Serveis
Socials més a prop” que s’ofereix en l’àmbit de cooperació de la prestació de serveis públics
i garantia de la cohesió social del Catàleg de serveis del pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”. En aquest sentit, aquestes Bases constitueixen el protocol d’adhesió al
programa.
2.- Destinataris del programa
Són destinataris del programa “Els Serveis Socials més a prop” els ajuntaments de
municipis de fins a 300.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis i
agències de la demarcació de Barcelona.
3.- Persones beneficiaries del programa 'Els serveis Socials més a prop'
Les persones beneficiaries d’aquest programa són les persones majors de 80 anys que no
rebin seguiment continuat per part dels serveis socials bàsics.
4.- Descripció i objectius del programa 'Els serveis Socials més a prop'
“Els Serveis Socials més a prop” és un programa de detecció proactiva de necessitats
mitjançant entrevistes domiciliàries preventives a les persones beneficiàries del programa.
a) Els objectius específics del programa són:
Detectar de manera proactiva les necessitats actuals de les persones grans i
anticipar futures necessitats de suport.
Prevenir situacions de risc o vulnerabilitat i d’aïllament social.
Informar a les persones grans de l'oferta de prestacions, serveis i entitats socials del
municipi on viuen.
Disposar d’informes tant globals com individuals amb recomanacions d’intervenció
als i les usuaris/es, famílies i serveis socials.
Coordinar els resultats derivats del programa amb l’actuació dels serveis socials
municipals de forma efectiva.
b) Les activitats que es duran a terme es classifiquen en:
b.1) Programació i gestió de les visites
Conjunt d’accions centrades en l’organització i els processos de gestió.
Aquestes són, entre d’altres, la planificació de les accions amb l’Ens local, la programació
de les visites, i la selecció i formació dels titulats universitaris en treball social i educació
social.
b.2) Realització de les entrevistes i gestió de la informació
Conjunt d’accions derivades de la realització de les entrevistes domiciliàries.
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Aquestes són, entre d’altres, la realització de les entrevistes domiciliàries, la derivació dels
casos urgents als equips dels serveis socials municipals bàsics, el registre de la informació
recavada en les entrevistes realitzades a través d’un aplicatiu informàtic específic, la
consolidació diària de les dades i l’elaboració d’informes tant globals com individuals.
Es preveu la realització d’un màxim de 5.000 entrevistes al llarg de 24 mesos entre els anys
2017- 2019.
5.- Prestació del servei
5.1. El programa “Els Serveis Socials més a prop” és conseqüència de la cooperació
interinstitucional entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la demarcació de
Barcelona que participen al programa.
5.2. Les activitats que s’han de dur a terme per al desenvolupament del programa seran
realitzades durant els anys 2017-2019 per una empresa o entitat externa, seleccionada
per la Diputació de Barcelona mitjançant la convocatòria del corresponent procediment
de contractació en el termes que s’especifica a la base 9.”Finançament del programa”.
5.3. La Diputació de Barcelona serà l’encarregada d’establir en el seu procediment de
contractació les condicions de prestació del servei i el preus de licitació.
5.4. Finalitzat el procés de contractació, la Diputació de Barcelona procedirà a comunicar
als ens locals participants en el programa les dades identificatives de l’empresa/entitat
contractada i els preus definitius d’adjudicació.
5.5. La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels ens locals participants en el
programa els Plecs del contracte per a aquelles consultes que aquests vulguin dur a
terme.
6.- Obligacions dels Ens locals
Els Ens locals s’obliguen a:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Acceptar l’empresa o entitat prestadora del servei contractada per la Diputació de
Barcelona segons es descriu a la base anterior.
Presentar la sol·licitud de participació en el programa seguint les instruccions i
terminis que es recullen al present document de Bases.
Participar amb 4,54 € (IVA exclòs) en el finançament de les entrevistes realitzades en
el seu municipi, seguint les instruccions i terminis que es recullen al present document
de Bases.
Aportar la informació requerida per l’empresa per a l’execució del programa. (dades
del municipi, serveis públics, i altres)
Proporcionar, en els terminis que s’acordin, una relació de les possibles persones
beneficiàries amb la informació següent: nom, data de naixement, adreça, codi postal
i telèfon.
Proporcionar la informació i documentació específica sobre els serveis i prestacions
que s’ofereixen al municipi i que es vulgui transmetre a les persones entrevistades.
Trametre una carta informativa a les persones beneficiàries informant-los de les
característiques del programa, tot i anunciant la visita al domicili per part de l’empresa
o entitat contractada.
Designar una persona com a referent municipal única per al programa.
Aportar recursos logístics i d’infraestructura necessaris per fer operatives les
entrevistes: espai físic per a gestions i recollida d’informació, entre d’altres.
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6.10. Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb
la persona que designi la Diputació de Barcelona i l’empresa.
6.11. Rebre les comunicacions de l’equip del programa en quant a informes individuals
sobre resultats i orientacions d’intervenció.
6.12. Assumir els casos en risc o vulnerabilitat detectats a partir de les entrevistes
realitzades i oferir el suport social necessari.
6.13. Informar a l’Àrea d’Atenció a les Persones de totes les incidències que es produeixin.
6.14. Participar en reunions de seguiment i anàlisi quan es consideri convenient per al
desenvolupament del programa.
6.15. Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona,
que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada en el
desenvolupament del Programa.
7.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, s’obliga a:
7.1.

Organitzar “Els Serveis Socials més a prop” coordinant i gestionant tècnica i
econòmicament el programa.
7.2. Informar als Ens locals de les característiques i funcionament del programa.
7.3. Procedir a la contractació de l’empresa o entitat prestadora del servei.
7.4. Participar amb el finançament de 59,10€ (IVA exclòs) per entrevista realitzada en el
marc d’aquest programa.
7.5. Realitzar les accions de seguiment tècnic i control que es considerin oportunes per tal
d’assegurar la correcta execució del programa.
7.6. Assegurar la correcció adequada en temps i forma de les incidències detectades.
7.7. Realitzar trobades tècniques i anàlisi d’informació per l’avaluació i millora.
7.8. Responsabilitzar-se de la comunicació del programa a nivell general.
7.9. Editar i produir tot el material necessari pel desenvolupament del programa.
7.10. Mantenir informats als serveis socials municipals dels resultats individuals i globals,
obtinguts a través del programa, relatius al seu municipi.
8.- Formalització de la participació en el programa
8.1. Tots els Ens locals que vulguin participar hauran de presentar, en els terminis
establerts, la seva sol·licitud a través del Catàleg de serveis del pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, publicat en seu electrònica al portal de tràmits de la Diputació de
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat).
8.2. La presentació de la sol·licitud de participació en el programa comporta el compromís
de fer front a les despeses establertes a la Base 6.3), i implica l’acceptació de les
condicions definides en les presents Bases.
9.- Finançament del programa
9.1. El programa té un cost màxim previst, per a un període inicial de 24 mesos (compresos
entre els anys 2017-2019) de 318.200,00.-€ (iva exclòs) amb la realització d’un nombre
màxim de 5.000 entrevistes. El tipus d’IVA que correspon aplicar és del 10% segons
l’article 91.U.2.7è de la Llei de l’IVA, i ascendirà a la quantitat de 31.820,00 €.
El cost del programa es finançarà des de la cooperació institucional en els termes
següents:
El cost per entrevista realitzada serà de 63,64 € (IVA exclòs).
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Per cada entrevista realitzada, la Diputació de Barcelona assumirà 59,10 € (IVA
exclòs) del seu cost, i els Ens locals participants n’assumiran 4,54 € (IVA
exclòs).
9.2. La condició de concertació d’aquest recurs al Catàleg de serveis del pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” es fixa, per als ens locals participants, en un màxim d’un
10% per entrevista realitzada. El percentatge que s’estableix a les presents Bases per
als ens locals és d’un 7,13%.
9.3. Els Ens locals amb una població de 1.000 habitants o inferior seran exempts d’efectuarne el pagament. També ho seran aquells en què la factura total de la seva participació
en el programa no superi els 2.000,00 €. En aquests casos, el cost municipal serà
assumit per la Diputació de Barcelona. Es preveu que la Diputació haurà d’assumir la
totalitat del cost, com a màxim, en un 35% de les entrevistes.
9.4. L’empresa o entitat contractada presentarà una factura a l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona i una altra a l’Ens Local amb els imports que
corresponguin a cada institució, en funció de les entrevistes realitzades.
10.- Vigència
Les presents Bases entraran en vigor l’endemà de la seva publicació, i estendran la seva
vigència mentre continuï vigent el contracte amb l’empresa o entitat prestadora del servei
seleccionada per la Diputació de Barcelona segons s’estableix a la base 5, i sempre que
també continuï vigent el Catàleg de serveis del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
11.- Funcions d’inspecció i avaluació
Els representants de la Diputació de Barcelona podran exercir, directament o a través d’una
empresa/entitat externa, en qualsevol moment, les funcions d’inspecció i avaluació del
Programa “Els serveis socials més a prop”, sense perjudici dels mecanismes de control i
seguiment que han d’establir els serveis socials municipals amb l’objectiu de vetllar per un
correcte funcionament del servei.
12.- Protecció de dades de caràcter personal
12.1. Correspon als Ens locals de la demarcació de Barcelona, participants en el programa,
com a titulars de les dades de caràcter personal dels usuaris/es, tenir-les degudament
legalitzades. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament i directora
del projecte, vetllarà/col·laborarà amb l’Ens local per a què les empreses/entitats
contractades ajustin la seva actuació a la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.
12.2. Els Ens locals participants en el programa, com a Responsables dels respectius
fitxers, autoritzen a la Diputació de Barcelona a subcontractar la prestació del
Programa “Els Serveis socials mes a prop” i la seva inspecció. Així mateix, els Ens
locals participants autoritzen la subcontractació en cadena exclusivament en el cas de
l’elaboració d’estudis i enquestes de satisfacció prèvia comunicació i conformitat de la
Diputació de Barcelona.
12.3. La Diputació de Barcelona, en la seva qualitat d’encarregada del tractament,
formalitzarà el corresponent contracte amb les empreses/entitats prestadores dels
serveis subcontractats, seguint les obligacions als encarregats del tractament
establertes en el present punt, i exigirà la formalització de similar instrument jurídic en
les possibles subcontractacions en cadena que es puguin produir. Els esmentats
contractes restaran a disposició dels Ens locals participants en el programa per a les
comprovacions que considerin oportú realitzar.
12.4. Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquestes Bases,
els Ens Locals, responsables del tractament, posaran a disposició de la Diputació i de
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les empreses/entitats col·laboradores, encarregada del tractament, la informació que
es descriu a continuació:
• Nom complert
• Domicili
• Telèfon
• Dades sociosanitàries
12.5. Les empreses/entitats col·laboradores vetllaran per què l’usuari/ària del servei rebi la
necessària informació sobre el tractament de dades a realitzar i l’ús per al qual li són
requerides, i recolliran el seu consentiment per al tractament en compliment del que
disposa l’art. 13 del RGPD, tot seguint les instruccions i models facilitats.
12.6. La Diputació de Barcelona i les empreses/entitats col·laboradores tractarà les dades
de caràcter personal derivades de la prestació del servei d’acord amb les previsions
que tot seguit es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol
ús no autoritzat en aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin
comunicades pels òrgans competents dels Ens locals participants:
a) Les dades facilitades pels Ens locals participants, així com les recollides i
tractades en compliment del servei prestat, únicament seran utilitzades per a la
realització de les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització
d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels usuaris del programa “Els
serveis socials més a prop”.
b) Es portarà, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte del responsable, que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del
representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de
dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
relatives a:
• La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
• La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals
de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
• El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del
tractament.

.
c) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregada pot comunicar les dades a altres encarregades del tractament del
mateix responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest
cas, el responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han
de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que
cal aplicar per procedir a la comunicació.
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d) Així mateix resten obligades al deure de secret, deure atribuïble a totes les
persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, fins i tot
després que en finalitzi l’objecte.
e) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los
convenientment.
f) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.
g) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de
les persones autoritzades per tractar dades personals.
h) Donades les característiques de les dades tractades no es permet que les
empreses/entitats subcontractades realitzin cap tractament de dades fora del
territori de la UE.
i)

Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregat del tractament ha d’informar al responsable del tractament, sense
dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24h, i a través
de trucada telefònica i correu electrònic, de les violacions de la seguretat de les
dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb
tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre
aproximat d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de
registres de dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre
punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat
de les dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no
ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.

j) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions
d’impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
k) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l'autoritat de control, quan escaigui.

183

Àrea de Presidència
Secretaria General

l) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar
que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les
inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
m) Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la
seguretat de les dades, sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les
dades de caràcter personal, en concret es vetllarà per l’aplicació de mesures de
seguretat de nivell alt especificades al RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD.
En tot cas, cal implantar mecanismes per:
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents
dels sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida,
en cas d'incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del
tractament.
d) Pseudoanonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
n) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades
de contacte al responsable.
o) En el cas que la Diputació de Barcelona, o l’empresa/entitat col·laboradora, rebi
qualsevol petició d’exercici dels drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació o
Oposició haurà de notificar-ho al responsable del fitxer de manera immediata, i
en qualsevol cas abans de 24 hores des de la recepció de la petició, juntament,
si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la
sol·licitud.
p) Un cop finalitzats els treballs, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució
i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució
dels treballs realitzats, obligació aquesta que es projectarà també sobre les
empreses/entitats subcontractades.
12.7. L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podrà conservar un
subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques
relacionades amb la prestació del servei prevista en aquestes Bases.
12.8. Obligacions de l’Ens local, responsable del tractament.
Correspon al responsable del tractament:
a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 12.4 d'aquest
document.
b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions
de tractament que ha d’efectuar l'encarregat. (tan sols en el cas que pertoqui)
c) Fer les consultes prèvies que correspongui.
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD.
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.

Segon.- Retenir l’import de 333.789,50 € IVA inclòs, corresponent a la participació en
el finançament de la Diputació de Barcelona en el programa, a càrrec dels
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pressupostos dels anys 2017, 2018 i 2019, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i
suficient.
Tercer.- Declarar la següent plurianualitat de la despesa derivada de l’aprovació de les
presents Bases:
Exercici
2017
2018
2019

Import
Orgànic
27.815,79 €
60103
166.894,75 €
60103
139.078,96 €
60103

Programa
23101
231
231

Econòmic
227.80
227
227

Quart.- Publicar les “Bases de participació al programa els Serveis Socials més a
prop” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al seu general coneixement.
Cinquè.- Facultar expressament a la Vice-presidenta 4a. i Presidenta delegada l’Àrea
d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budo Pla, per a la formalització de
quants documents i adopció de quantes resolucions siguin necessàries per al
desenvolupament i execució del programa “Els Serveis Socials més a prop.”
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 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. Import 2.149.304,49
euros.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta
quarta i 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.
Vist que en el desplegament de les previsions de 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), la Junta de
Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 9 de febrer de 2017, 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 portin a terme
les entitats socials, per a l’exercici 2017, per un import màxim de 2.150.000,00 €.

185

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 27 de febrer de 2017 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província.
Vista la clàusula 14 de les bases específiques 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.
Vist que per a poder elaborar aquesta proposta, la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a
les Persones va encarregar als serveis tècnics de les Gerències de Serveis de
Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania la valoració dels projectes presentats a
aquesta convocatòria.
Vist que els criteris objectius per a la valoració d’aquests projectes han estat els que
establia la base 11 de la convocatòria i que són els següents:
Criteris generals: amb un total màxim de 50 punts els següents criteris:
1.

Identificació i justificació de la necessitat social del projecte: fins a un màxim de 6
punts.
2. Característiques de la població destinatària del projecte: fins a un màxim de 4
punts.
3. Precisió en la formulació i definició dels objectius del projecte: fins a un màxim de
6 punts.
4. Formulació i concreció de les activitats: fins a un màxim de 8 punts.
5. Definició del pla de treball calendaritzat i coherent amb els objectius i activitats
plantejades: fins a un màxim de 8 punts.
6. Formulació i concreció dels indicadors de seguiment de l’activitat: fins a un màxim
de 4 punts.
7. Definició dels sistemes d'organització (equip de treball i funcions): fins a un màxim
de 8 punts.
8. Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió: fins a un màxim de 2
punts.
9. Incorporació d’elements que afavoreixen la transferibilitat a altres ens: fins a un
màxim de 2 punts.
10. Incorporació d’aspectes per a la inclusió de la perspectiva de gènere (recull de
dades desagregades, comunicació no sexista, impacte de gènere,...): fins a un
màxim de 2 punts.
Criteris específics: fins un total màxim de 50 punts per a cadascuna de les
temàtiques següents:
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- Inclusió social- VIH:
a) Activitats que capaciten i apoderen a les persones afavorint la seva autonomia:
fins a un màxim de 5 punts.
b) Mesures de prevenció i detecció de risc d'exclusió social i/o sensibilització de la
ciutadania: fins a un màxim de 5 punts.
c) Elements d'innovació social i/o intervenció integral: fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
e) El projecte incorpora l’acció comunitària i/o la participació de les persones
beneficiàries com a agents actius en alguna de les fases del projecte: fins a un
màxim de 5 punts.
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’ inclusió social i VIH/ Sida:
fins a un màxim de 20 punts.
- Infància i adolescència en situació de risc social i les seves famílies:
a) El projecte contempla mesures per a la disminució de les situacions de risc social
d’infants i/o adolescents i les seves famílies mitjançant actuacions de prevenció,
detecció i atenció: fins a un màxim de 10 punts.
b) El projecte fomenta la participació dels infants i/o adolescents i/o les seves
famílies en el disseny i/o implementació de les actuacions: fins a un màxim de 5
punts.
c) El projecte promou la capacitació de competències parentals i/o el reforç de les
xarxes de suport social i familiar: fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
e) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’infància, adolescència en
situació de risc social i les seves famílies: fins a un màxim de 20 punts.
- Drogodependències:
a) El projecte contempla les actuacions en adolescents, joves i adults en situació de
risc social i les seves famílies: fins un màxim de 10 punts.
b) El projecte estimula l’autonomia i la capacitació personal disminuint els riscos
associats al consum de drogues i fomentant l’adquisició d’hàbits saludables: fins
un màxim de 10 punts.
c) El projecte fomenta l’accés i la derivació als recursos de la xarxa comunitària:
fins a un màxim de 5 punts.
d) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de drogodependències: fins
a un màxim de 20 punts.
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- Persones amb discapacitat i/o trastorn mental:
a) El projecte contempla el foment de drets i deures, la capacitació per a la presa
de decisions i la participació social: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte promou la sensibilització social i/o la reducció de l’estigma: fins a un
màxim de 5 punts.
c) El projecte incorpora la dimensió comunitària -voluntariat, família, amics, veïns,
etc. fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement
dels professionals: fins a un màxim de 5 punts.
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones amb
discapacitat i/o trastorn mental: fins a un màxim de 20 punts.
- Persones grans:
a) El projecte contempla la participació social de les persones grans: fins a un
màxim de 5 punts.
b) El projecte contempla accions de promoció de l’autonomia personal i/o atenció
centrada en la persona: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte contempla accions de foment de les relacions intergeneracionals: fins
a un màxim de 5 punts.
d) El projecte forma part d’un Pla local, Taula o Xarxa: fins a un màxim de 5 punts.
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement
dels professionals: fins a un màxim de 5 punts.
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones grans: fins a un
màxim de 20 punts.
- Famílies cuidadores:
a) El projecte contempla la disminució de l’aïllament social i la solitud mitjançant la
promoció de les relacions socials: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte contempla la incorporació de la innovació per afavorir la vida
quotidiana del cuidador: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte contempla accions de suport per a la gestió d’emocions i
apoderament de les persones cuidadores: fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement
dels professionals: fins a un màxim de 5 punts.
f) Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
g) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones cuidadores: fins
a un màxim de 20 punts.
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- Igualtat i LGTBI:
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de
l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) El projecte proposa accions o metodologia innovadora: fins a un màxim de 5
punts.
c) El projecte permet ampliar el coneixement sobre la matèria i l’anàlisi de la realitat
social: fins a un màxim de 5 punts.
d) Les accions del projecte contemplen la interacció de diferents eixos de
desigualtat i/o les situacions de major vulnerabilitat: fins a un màxim de 4 punts.
e) Les accions del projecte impulsen la sensibilització de la ciutadania en l’àmbit de
la igualtat de gènere, feminismes i dels drets LGTBI i/o la prevenció de la
violència masclista: fins a un màxim de 8 punts.
f) El projecte contempla accions de transformació social i/o amb impacte directe a
la ciutadania i en el territori de la demarcació de Barcelona: fins a un màxim de 8
punts.
- Convivència, diversitat i drets civils:
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de
l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) Les accions afavoreixen l’educació i sensibilització envers la convivència, el
reconeixement de la diversitat, els drets civils i la cultura del diàleg: fins a un
màxim de 8 punts.
c) El projecte promou l’empoderament i la capacitació de la ciutadania: fins a un
màxim de 6 punts.
d) El projecte contempla i incorpora les persones beneficiàries com a agents actius
en totes les fases del projecte: fins a un màxim de 6 punts.
e) Les accions fomenten el respecte als drets humans i promouen actuacions no
discriminatòries i per la igualtat de tracte (prevenció del racisme, la xenofòbia i la
islamofòbia): fins a un màxim de 10 punts.
- Joventut:
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de
l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) Nivell de participació de/dels ens local/s on es duen a terme els projectes: fins a
un màxim de 10 punts.
c) La finalitat del projecte gira entorn del creixement personal de la gent jove
orientat a la presa de decisions: fins a un màxim de 10 punts.
d) El projecte incorpora la participació dels i de les joves en totes les fases: fins a
un màxim de 5 punts.
e) El projecte treballa en xarxa amb d’altres actors del territori: fins a un màxim de 5
punts.
- Respir:
a) Es descriu el model de Respir de l’entitat i el projecte presentat s’ajusta a aquest
model: fins a un màxim de 8 punts.
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b) El projecte s’adapta a les característiques de la població atesa: defineix el tipus
de discapacitat (tipologia, grau, classe) defineix el tipus d’accés al programa, la
rotació, i estableix l’escala de prioritat dels casos de major necessitat: fins a un
màxim de 8 punts.
c) El projecte contempla protocols i/o guies d’organització del Respir (distribució de
l’oferta, contemplació de beques, gestió del temes sanitaris,..): fins a un màxim
de 8 punts.
d) El projecte afavoreix l’impacte territorial supramunicipal fins a un màxim de 6
punts.
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de Respir: fins a un màxim
de 20 punts.
Atès que s’ha procedit a determinar l’import total dels ajuts assignats per a cada àmbit
entre els projectes estimats en base a la puntuació obtinguda, que s’ha traduït en un
import individualitzat de l’ajut (arrodonit a l’alça si la primera xifra decimal ha estat 5 o
més o a la baixa si ha estat menys de 5), seguint el sistema de càlcul establert en la
clàusula 13 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
Els 9 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 8,50 % de l’import
total destinat, en concret 110.499,99 € a raó de 142,95 € per cada punt
obtingut.
Els 38 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 22,04 %
de l’import total destinat, això és 285.943,60 € a raó de 99,90 € per cada punt
obtingut.
En aquest tram hi ha vuit entitats que demanen una quantitat inferior al que els hi
tocaria teòricament pels punts obtinguts. Aquestes entitats són: Associació d'oci
inclusiu del Garraf "Vilanova actua"; Associació de les mucopolisacaridosis i
síndromes relacionats; Associació Els amics de la plaça Santa Madrona;
Asociación española contra el cáncer. Junta de Barcelona; Equilibri - Associació
de familiars i amics de persones afectades per malalties mentals o trastorns de
personalitat de Sant Boi de Llobregat; Fundació autònoma solidària; Ateneu
Santcugatenc i Fundació privada Goel.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punt obtinguts i el preu per punt establert.
Els 35 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 16,27 %
de l’import total destinat, en concret 215.510,00 € a raó de 83,99 € per cada
punt obtingut.
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En aquest tram hi ha cinc entitats que demanen una quantitat inferior a la que els
hi tocaria teòricament pels punts obtinguts. Aquestes entitats són: Fundació Vicki
Bernadet; Cuida la vida. Associació de facilitadors pel benestar; Fundació per la
lluita contra l'esclerosi múltiple; Associació Artransforma, i Coordinadora nacional
de jubilats i pensionistes de Catalunya.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punts obtinguts i el preu per punt establert.
Els 86 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 25,81 %
de l’import total destinat, és a dir, 335.355,03 € a raó de 54,86 € per cada punt
obtingut.
En aquest tram també hi ha vuit entitats que demanen menys diners dels que
teòricament els hi tocaria per a la puntuació obtinguda: Associació Susoespai.
Creació i salut mental; Cipo, SCCL; Sida Studi; Associació Bellànima espai
d'expressió per a la vellesa; Associació In Via; Associació de sordcecs de
Catalunya; Ampa Arboç, i Fundació tutelar assessorament i protecció de
persones amb discapacitat.
Les altres 79 entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punt obtinguts i el preu per punt establert.
Els 60 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 10,08 %
de l’import total destinat, això és 131.095,92 € a raó de 32,20 € per cada punt
obtingut.
En aquest tram hi ha quatre entitats que demanen menys diners dels que
teòricament els hi tocaria per a la puntuació obtinguda. Això és: L'Hora de Déu;
ACCU-Catalunya, Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de
Catalunya; Asociación de intervención comunitaria en drogas, i Grup de joves de
Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punt obtinguts i el preu per punt establert.
Els 183 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 17,30
% de l’import total destinat, això és 224.900,05 € a raó de 18,97 € per cada
punt obtingut.
En aquest tram hi ha nou entitats que demanen menys diners dels que
teòricament els hi tocaria per a la puntuació obtinguda: Gais Positius; Associació
de pares de discapacitats psíquics del Poble Sec; Associació Bagà Gran;
Associació Llar del pensionista de Guardiola de Berguedà; Associació Germanor
de la gent gran de Cercs; Associació de jubilats i pensionistes del casal d'avis de
Folgueroles; Associació casal d'avis El Puig; Fundació privada EIR Centre
d'integració i Escola El Niu i Associació de veïns del barri de la Sagrada Família
Manresa.
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Les altres 174 entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els
correspon d’acord amb els punt obtinguts i el preu per punt establert.
Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
Els 20 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 24,92% de l’import
total, repartint-se 124.622,24 € a raó de 71,54 € per cada punt obtingut.
En aquest tram hi ha dues entitats – Ravalnet i Associació Fem Pedagogia- que
demanen una subvenció per un import inferior al que els correspon.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punts obtinguts i el preu per punt establert.
Els 16 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 15,55%
de l’import total, repartint-se 77.766,61 € a raó de 62,98 € per cada punt obtingut.
En aquest tram hi ha tres entitats –Associació Noves Vies, Associació Nus
Teatre i Acció Social i Associació Tres Quarts per Cinc Quarts Espai- que
demanen una subvenció per un import inferior al que els correspon.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punts obtinguts i el preu per punt establert.
Els 34 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 26,61%
de l’import total, repartint-se 133.051,07 € a raó de 52,60 € per cada punt
obtingut.
En aquest tram hi ha cinc entitats –Associació de famílies lesbianes i gais,
Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (ACPPJ),
Pandora: Recursos per la Igualtat i la no-discriminació de les Dones, Asociación
Afin de Investigación de la Diversidad e Intervención Social i Centre d'Acolliment
Santa Coloma- que demanen una subvenció per un import inferior al que els
correspon.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punts obtinguts i el preu per punt establert.
Els 22 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 12,79%
de l’import total, repartint-se 63.974,63 € a raó de 42,75 € per cada punt obtingut.
En aquest tram hi ha dues entitats –Associació de Veïns la Balconada i LGTB
Terrassa- que sol·liciten una subvenció per un import inferior al que els
correspon.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punts obtinguts i el preu per punt establert.
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Els 16 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts accedeixen al 7,01%
de l’import total, repartint-se 35.046,43 € a raó de 31,97 € per cada punt obtingut.
En aquest tram hi ha una entitat –Asociación Luciernagas Arte en Acción- que
demanen una subvenció per un import inferior al que els correspon.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punts obtinguts i el preu per punt establert.
Els 39 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts accedeixen al 13,11%
de l’import total, repartint-se 65.539,02 € a raó de 26,82 € per cada punt obtingut.
En aquest tram hi ha sis entitats - Associació de dones marroquines i catalanes,
Associació Equatoriana Intercultural a Catalunya (ASEI.cat), AMPA de l'Escola
l'Era de Dalt, Associació de veïns Pla d'en Boet - El Regne de Mataró (Vocalia de
la dona), Associació de Veïns de Cerdanyola i Associació de Veïns de
Guadalhorce - que demanen una subvenció per un import inferior al que els
correspon.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punts obtinguts i el preu per punt establert.
Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia
mental
Els 5 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 30 % de l’import total
destinat, en concret 104.993,01 € a raó de 256,79 € cada punt obtingut amb la
valoració del projecte.
En aquest tram hi ha dues entitats, Fundació l’Espiga i Fundació Ampans, que
demanen una quantitat inferior a la que els tocaria teòricament pels punts
obtinguts així que se’ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la
que els correspondria per puntuació.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punt obtinguts i el preu per punt establert.
Els 6 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 29,77 %
de l’import total destinat, això és 104.194,99 € a raó de 213,95 € cada punt
obtingut amb la valoració del projecte.
Els 2 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 5,25 %
de l’import total destinat, en concret 18.371,49 € a raó de 139,67 € cada punt
obtingut amb la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha una entitat, APINDEP Ronçana, SCCL, que demana una
quantitat inferior a la 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.
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L’altra entitat d’aquest tram rep la totalitat de l’import que li correspon d’acord
amb els punt obtinguts i el preu per punt establert.
Els 13 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 20,90
% de l’import total destinat, és a dir, 73.146,47 € a raó de 84,21 € cada punt
obtingut amb la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha tres entitats, Fundació privada Artesà per la integració
sòcio-laboral, ALCER Barcelona i Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer
del Vallès Occidental, que demanen una quantitat inferior a la que els tocaria
teòricament pels punts obtinguts, així que se’ls assigna la quantitat que
sol·licitaven tot i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punt obtinguts i el preu per punt establert.
Els 8 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 10,35 %
de l’import total destinat, això és 36.225,00 € i reben un total de 68,32 € per
cada punt obtingut.
En aquest tram hi ha una entitat, Associació TEA (Asperger) Vallès Occidental,
que demana una quantitat inferior a la 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.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punt obtinguts i el preu per punt establert.
Els 6 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 3,73 % de
l’import total destinat, això és 13.069,01 € i reben un total de 37,24 € per cada
punt obtingut.
En aquest tram hi ha una entitat, Fundació privada Talita, que demana una
quantitat inferior a la 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.
La resta d’entitats d’aquest tram reben la totalitat de l’import que els correspon
d’acord amb els punt obtinguts i el preu per punt establert.
Atès que en l’esmentada base 11 també s’especificava 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 de valoració de les sol·licituds presentades, la motivació dels quals
consten a l’expedient, de la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a les Persones de data 5
de maig de 2017, emès per encàrrec de 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.
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Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat a partir de la valoració tècnica de les
gerències i al sistema de càlcul basat en trams que s’especifica en la base 13 de la
convocatòria i que ha estat formalitzada en la corresponent Acta de data 25 de maig
de 2017.
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:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions (número 201720175120008823) per a l’atorgament de subvencions a
favor d’entitats sense finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones per a
l’exercici 2017 en l‘àmbit de Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania i l’àmbit del
Respir per a les 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
G-08828998
G-58644865
G-58208067
G-65472011

ENTITAT
CASAL DELS INFANTS PER
L'ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS
FUNDACIÓ D'ONCOLOGIA
INFANTIL ENRIQUETA
VILLAVECCHIA
ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS
FÍSICS D'OSONA
OBERTAMENT ASSOCIACIÓ
CATALANA PER LA LLUITA
CONTRA L'ESTIGMA EN SALUT
MENTAL

G-61611364

ARRELS FUNDACIÓ

G-64778962

ASSOCIACIÓN SOCIOCULTURAL RADIO NIKOSIA

NOM PROJECTE
Vincles espai materno infantil per a famílies en risc
d'exclusió social.

PUNTS

IMPORT

88

12.579,56 €

Suport i acompanyament a nens i joves malalts de càncer
i altres malalties incurables i/o avançades.

88

12.579,56 €

Xarxa Inquieta. (Club social d'atenció diürna per a
persones amb discapacitat física a la Comarca d'Osona)

86

12.293,66 €

Eines de lluita contra l'estigma

86

12.293,66 €

85

12.150,71 €

85

12.150,71 €

Equip de carrer.-Detecció i acompanyament a persones
sense llar.
"Radio Nikosia: nous desafiaments comunitaris en la
província de Barcelona"
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CIF
G-62728183
G-63487607
G-62860796
G-28197564
G-63282917
G-66080474
G-60188521

G-58650961

G-61482659

ENTITAT
FUNDACIÓ PRIVADA ARED
FUNDACIÓ
PRIVADA
LLIGA
CATALANA D'AJUDA
ONCOLÒGICA
TOT RAVAL. FUNDACIÓ
PRIVADA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER. JUNTA DE
BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE LES
MUCOPOLISACARIDOSIS
I
SÍNDROMES RELACIONATS
ASSOCIACIÓ D'OCI INCLUSIU
DEL GARRAF "VILANOVA
ACTUA"
ASSOCIACIÓ ELS AMICS DE LA
PLAÇA SANTA MADRONA
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS,
FUNDACIONS I PATRONATS DE
LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT FÍSICA
SENSORIAL I INTEL·LECTUAL,
PERSONES AMB TRASTORNS
MENTALS I PERSONES AMB
INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT DEL BAIX
LLOBREGAT
FUNDACIÓ CATALANA PER A LA
PARÀLISI CEREBRAL

G-08998858

FUNDACIÓ PRIVADA PREVENT

G-08572554

ASPANIN

G-61516746
R-0800314-G
G-60004314
G-58858416

G-64376239

G-62049382
G-59546556
G-60941861
F-08640997
G-63539571

NOM PROJECTE
Programa d'integració social i laboral adreçat a persones
en situació de risc d'exclusió social de la província de
Barcelona

PUNTS

IMPORT

85

12.150,71 €

Servei d'atenció a domicili integral (SAD-I) per a malalts
de càncer.

85

12.150,71 €

"Raval, territori socialment responsable"

85

12.150,71 €

Ajuda social al malalt oncològic i a la seva família

84

3.500,00 €

Promoció a l’autonomia personal dels afectats de MPS i
síndromes
relacionades.-Fisioteràpia
a
domicili,
psicoteràpia i Llar MPS per a nens/es hospitalitzats

84

4.000,00 €

"Sant Joan, Actua", un espai d'oci per a persones amb
discapacitat psíquica, física i/o sensorial.

84

4.100,00 €

Suport i col·laboració amb el Programa Baixem al Carrer

84

3.500,00 €

SIADIF

84

8.391,53 €

84

8.391,53 €

84

8.391,53 €

83

8.291,63 €

83

8.291,63 €

83

8.291,63 €

83

8.291,63 €

82

8.191,73 €

82

7.800,00 €

82

8.191,73 €

82

8.191,73 €

82

8.191,73 €

82

8.191,73 €

81

8.091,83 €

Serveis integrals i individualitzats d'inclusió per a
persones afectades de paràlisi cerebral.
UNOMAS-Servei integral de foment de l'autonomia i
millora de l'ocupabilitat de persones amb discapacitat i/o
trastorn de salut mental
PAS- Programa d'atenció i suport a famílies i tutors amb
persones amb discapacitat intel·lectual al seu càrrec.

ASSOCIACIÓ
DE
FAMILIARS
D'ALZHEIMER DEL BAIX
Aules de memòria terapèutiques
LLOBREGAT
CÀRITAS DIOCESANA DE
Servei d'Ajudes Econòmiques (SAE)
BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA NOSTRA
Servei de tutela de gent gran
SENYORA DELS ÀNGELS
Tractament d'enolisme crònic, tabaquisme i altres
ASSOCIACIÓ RAUXA
drogues en traseünts crònics sense llar.
EQUILIBRI - ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS
I
AMICS
DE "Projecte Equilibri". Projecte d'inclusió social d'orientació
PERSONES AFECTADES PER psicològica i familiar, per a persones afectades per
MALALTIES
MENTALS
O malaltia mental i els seus familiars, que es trobin en risc o
TRASTORNS DE PERSONALITAT situació d'exclusió social.
DE SANT BOI DE LLOBREGAT
FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
Atenció i suport a les famílies cuidadores d'un malalt
DE
FAMILIARS
MALALTS
d'Alzheimer
ALZHEIMER CATALUNYA
"Donem un pas endavant". Centre Obert d'Infància i
FUNDACIÓ TRINI JOVE
família Neus Puig
NOTATURIS, programa integral i suport psicosocial i
PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ
ocupacional dirigit a persones amb discapacitat
PRIVADA TERRASENCA PRODIS
intel·lectual i/o trastorn mental
TALLER JERONI DE MORAGAS, Creació de tic per enfortir les capacitats intel·lectuals, la
SCCL
salut mental i l'envelliment saludable.
FUNDACIÓ PRIVADA
PROJECTE
MONITORITZAR:
Projecte
d'inserció
ASSISTÈNCIA PARTICULAR A sociolaboral, adreçat a persones que es troben en risc o
DOMICILI – APADO
situació d'exclusió social
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CIF
G-60515012
G-65469645
G-61797197

G-59435180
G-60316411
G-60889706
G-08859936
G-58315953
G-64576739
G-64386048
G-65009235
G-61884359
G-60017464
G-60136637
G-58443771
G-64685274
G-62893128
G-58049016
G-61630950
G-79362497
G-61449104
G-61314290
G-58253980
G-63352371
G-64492713
G-60764370
G-66220153
G-08621922

ENTITAT
ANDI DOWN SABADELL
ASSOCIACIÓ D'ATENCIÓ A
INFANTS I JOVES AMB
NECESSITATS ESPECIALS.
APRENEM BARCELONA
ASSOCIACIÓ PER A LA
INTEGRACIÓ DE PERSONES
AMB DIFICULTATS SÒCIOLABORALS "ENTREM-HI"
ASSOCIACIÓ
BENESTAR
DESENVOLUPAMENT

I

ASSOCIACIÓ D'AMPUTATS SANT
JORDI
ASSOCIACIÓ DONES NO
ESTÀNDARDS
ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS
FÍSICS I PSÍQUICS DE SANT
CUGAT DEL VALLÈS
ATENEU SANTCUGATENC
AYUDA A LA INFANCIA SIN
RECURSOS
ETHOS - ASSOCIACIÓ PER A LA
PREVENCIÓ I REHABILITACIÓ
INTEGRAL DE LES
DEPENDÈNCIES
FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
FUNDACIÓ AUTÒNOMA
SOLIDÀRIA
FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE
LA GENT GRAN
FUNDACIÓ PRIVADA ÀURIA
FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS
ALIMENTS
FUNDACIÓ PRIVADA GOEL
FUNDACIÓ PRIVADA
HOSPITALITAT DE LA MARE DE
DÉU DE LOURDES
FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT
AMAT ROUMENS
FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR
ACIDH
FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN
- DELEGACIÓ A CATALUNYA

NOM PROJECTE

PUNTS

Camí cap a la vida independent. Pis pont i camí a la
nostra llar.

80

7.991,93 €

Servei d'atenció a famílies especialitzat en TEA-SAFE

80

7.991,93 €

Formacions capacitadores per a la inclusió social de
persones amb vulnerabilitat social.

80

7.991,93 €

PREINFANT.- Programa de prevenció del maltractament
infantil (etapa 0-3 anys) i acompanyament a la maternitat
en situacions d'alt risc psicosocial

80

7.991,93 €

Apoderar per canviar.

80

7.991,93 €

Les no stàndards actuem: servei d'atenció psicosociallaboral de la dona amb discapacitat

80

7.991,93 €

Servei de Lleure per a persones amb diversitat funcional
(infants, joves i adults)

80

7.991,93 €

Espai de lleure ( lleure social per a persones amb trastorn
mental sever ).

80

6.982,00 €

AISBAND

80

7.991,93 €

Centre de dia: programa de rehabilitació integral i
reinserció sòcio-laboral

80

7.991,93 €

80

7.991,93 €

80

7.807,20 €

Integració drogodependents
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 16-17

IMPORT

La Bufanda de la Laia

80

7.991,93 €

Lleure 360º
Distribució d'aliments refrigerats i congelats "Xarxa de
Fred"
MEFI-BOSET. Atenció en el lleure a persones amb
discapacitat.

80

7.991,93 €

80

7.991,93 €

80

5.000,00 €

Pisos d'acollida per a malalts i les seves famílies
desplaçats a Barcelona

80

7.991,93 €

Viure junts en un món de diferències.

80

7.991,93 €

Suport: Integració de persones amb intel·ligència límit

80

7.991,93 €

80

7.991,93 €

79

6.634,90 €

79

6.634,90 €

79

6.634,90 €

79

6.634,90 €

78

6.550,91 €

78

6.550,91 €

78

1.500,00 €

78

6.550,91 €

"Jo a això no hi jugo!".- Prevenció de la violència contra la
infància
Programa d'atenció integral i inserció sociolaboral de
ASSOCIACIÓ COORDINADORA
persones en risc d'exclusió social amb habitatges
D'AJUDA UNIDA
d'inclusió
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I
TALLER L'ENCENALL: Centre de Suport Personal per a
AMICS DE L'HOSPITAL SANT
la Integració Social
JAUME DE CALELLA
CLUB DEPORTIVO
Capacitació i suficiència.
MINUSVÁLIDOS SAN RAFAEL
FUNDACIÓ PRIVADA LLARS
Llars compartides. Una alternativa d'habitatge per a la
COMPARTIDES
gent gran en situació de risc social
ASSOCIACIÓ AJUDAMTallers Estimulació Cognitiva.
PREDEGENT
ASSOCIACIÓ CATALANA
Atenció a persones amb síndrome X Fràgil i
SÍNDROME X FRÀGIL
acompanyament a les seves famílies
CUIDA LA VIDA. ASSOCIACIÓ DE
Biodanza i salut mental: Dansant sense etiquetes
FACILITADORES PEL BENESTAR
FEDERACIÓ
DE
PERSONES
Servei d'atenció social a persones sordes (SASPS)
SORDES DE CATALUNYA
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CIF

ENTITAT

G-62444963

FUNDACIÓ FUTUR

G-64216385

FUNDACIÓ VICKI BERNADET
APINAS, ASSOCIACIÓ DE PARES
IGUALADINS
DE
NENS
I
ADOLESCENTS SUBDOTATS
ASSOCIACIÓ COORDINADORA
DE COL·LECTIUS DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
MALALTS
D'ALZHEIMER
DE
BARCELONA
CENTRE D'ACOLLIDA ASSÍS
FUNDACIÓ PER LA LLUITA
CONTRA L'ESCLEROSI
MÚLTIPLE
ASSOCIACIÓ SAÓ – PRAT
(SUPORT-APRENENTATGEORIENTACIÓ)
MINYONS ESCOLTES I GUIES DE
CATALUNYA

G-08403644

G-58774415

G-58524927
G-62781935
G-59165100
G-63724405
G-08931974
G-65569659
G-58377839
G-65497265
G-60531100
G-60739687
G-65955387
G-63448799
G-60611589
G-58311564
G-59154740
F-59197996
G-61314621
G-60168853
R-0800324-F
G-64821309
G-63435614
G-65715385
R-5800587-G
G-65671828
G-65687493
G-60729084

NOM PROJECTE
Servei d'orientació, formació i inserció sociolaboral
(SOFIL) de la Fundació Futur
Paraules que fan xarxa

PUNTS

IMPORT

78

6.550,91 €

78

5.200,00 €

Cos-i-Ment

77

6.466,92 €

Gaudim del lleure i millorem la nostra qualitat de vida

77

6.466,92 €

77

6.466,92 €

77

6.466,92 €

Servei d'atenció psicosocial integral a persones amb
esclerosi múltiple i llurs cuidadors.

77

5.000,00 €

Centre Socioeducatiu Diürn: SAÓ-INSERCIÓ (Servei de
Suport a l'atenció primària i especialitzada)

76

6.382,94 €

Cap infant sense cau

76

6.382,94 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

5.500,00 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

2.150,00 €

75
75

6.298,95 €
6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

75

6.298,95 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

Intervenció integral soci terapèutica adreçada als
familiars cuidadors i a la persona diagnosticada de
Alzheimer en fase lleu i moderada
Atenció integral a persones en situació d'exclusió social.

Espai d'intervenció socioeducativa de persones adultes
amb discapacitat intel·lectual
ASSOCIACIÓ ALBA, AJUDA I Alba Jove. Centre d'atenció d'adolescents amb
REINSERCIÓ DEL TOXICÒMAN
problemes d'addicció i/o conductes desadaptives
ASSOCIACIÓ ARTRANSFORMA
Orquestra integrada
ASSOCIACIÓ CATALANA
Suport a l'orientació i integració sociolaboral per a
D'INTEGRACIÓ I
persones amb intel·ligència límit en risc d'exclusió social
DESENVOLUPAMENT HUMÀ
ASSOCIACIÓ D'INTERVENCIÓ EN
DROGODEPENDÈNCIES
Taller cos servim
D'EGARA
ASSOCIACIÓ NO SOMOS
No somos invisibles.
INVISIBLES
ASSOCIACIÓ
SÍNDROME
Tea en femení
ASPERGER DE CATALUNYA
CENTRE CULTURAL DE
" A tu lado" Programa social de lucha contra la pobreza y
FORMACIÓ I OCUPACIÓ
la exclusión social
PROFESSIONAL SANT MARTÍ
CLUB INFANTIL I JUVENIL CASAL JOVE 2017: Intervenció socioeducativa amb
SANFELIU - SANT ILDEFONS
adolescents i joves dels barris de Santfeliu i Sant Idelfons
COORDINADORA NACIONAL DE
JUBILATS I PENSIONISTES DE Grans voluntaris de la comunicació amb la gent gran
CATALUNYA
FEMAREC, SCCL
Fer+Sa Gran
FUNDACIÓ ELS XIPRERS
Projecte sòcio-sanitari
FUNDACIÓ MALALTS MENTALS Assessorament a famílies, entitats i serveis vers el món
DE CATALUNYA
de la malaltia mental
FUNDACIÓ PARRÒQUIA SANT
JOAN D'HORTA-CALIU ESPAI Caliu Espai d'Acolliment
D'ACOLLIMENT
Per un treball digne!- Programa Inserció Sociolaboral per
FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS
a persones amb discapacitat intel·lectual
FUNDACIÓ PROJECTE AURA
Aura habitat.
FUNDACIÓN ACCIÓN
Comunitat activa per la inclusió social
BIENESTAR Y DESARROLLO
OBLATES DEL SANTÍSSIM
Dona i prostitució: projecte d'acollida i d'inclusió
REDEMPTOR
sociolaboral 2017
ACTIVAMENT CATALUNYA
Programa Integral de Capacitació i Apoderament de la
ASSOCIACIÓ
Base Social per l'Autogestió i la Inclusió
ASOCIACIÓN GRUPO TEATRO
Projecte Imagina 2017
IMAGINA
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ
PAIF Programa d'atenció integral a infància i
INTEGRAL, FUNDACIÓ PRIVADA adolescència en situació de risc social i les seves famílies
AFADIS BAIX MONTSENY

198

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-66762741
G-60526068
G-63277784
G-58419938
G-66000522

ENTITAT
Associació
Bellànima
espai
d'expressió per a la vellesa
ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA
SÍNDROME DE RETT
ASSOCIACIÓ
CATALANA
DE
PERSONES AMB MALALTIES
NEUROMUSCULARS
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
MALALTS MENTALS DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE MANO EN
MANO

G-58670753

ASSOCIACIÓ DIOMIRA

G-60412251

ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT
VISUAL CATALUNYA: B1+B2+B3

G-65100141
G-61688560
G-66264953
G-61019642
G-65258659
G-65075384
G-08974917
G-58219874
R-0801934-A
G-61183216
F-08237562
G-61258935
G-65289712
F-08852279
G-59460543
G-08897696
G-58371907
G-58376872
G-62292545
G-81802290

G-08831000
G-63424519
G-64147184

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Bellànima, espai d'expressió per a la vellesa

74

3.029,25 €

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

74

4.059,58 €

Suport integral a les famílies cuidadores i foment de
l'autonomia de les persones amb discapacitat

74

4.059,58 €

Família present. Programa d'intervenció familiar en
l'àmbit de la salut mental.

74

4.059,58 €

Capacitats: l'esport des d'una altra perspectiva

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.000,00 €

"Fem un CLIC pel barri". Actuació i promoció social de la
Infància, l'Adolescència i les famílies.
Integració social de les persones amb discapacitat visual
a través de la informàtica i les noves tecnologies i les
sortides d'animació sociocultural

ASSOCIACIÓ D'OCI INCLUSIU
Cooperació en la Participació Comunitària
SARÄU
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA
Un infant amb la Síndrome Cornelia de Lange té dret a
SÍNDROME DE CORNELIA DE
tot, fins i tot a saber que existeix
LANGE
Apostant per un dret a una alimentació saludable,
ASSOCIACIÓ ESPIGOLADORS
participativa i inclusiva
ASSOCIACIÓ INICIATIVES
Llar per a persones en extrema pobresa.
SOLIDÀRIES
ASSOCIACIÓ PER A LA
Pisos assistits: trajecte i feina
INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL
ASSOCIACIÓ SUSOESPAI
Com m'agrada l'art
CREACIÓ I SALUT MENTAL
Aktua.-Itineraris integrals d'inserció laboral amb becaASSOCIACIÓ TAPÍS
salari per a joves en situació de risc d'exclusió
ATRA ASSOCIACIÓ
Actua tots per tots
CARITAS
DIOCESANA
DE Els horts socials de càrites: l'hort de Can Amat (Terrassa)
TERRASSA
i l'hort del Lledoner (Granollers)
CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL
"En clau d'inserció"
"FRANCESC PALAU"
CIPO, SCCL
Artesania per la inclusió 2017
CLUB ESPORTIU ESBONAT I Integració social de persones afectades de paràlisi
AMISTAT BARCELONA
cerebral a través de l'esport
CLUB ESPORTIU FEM ESPORT
Fem Esport!
MATARÓ
COOP. DE TREBALL CALANDRA
Accions de lluita contra l'estima de les persones amb
SOCIETAT COOP. CATALANA
discapacitat.
LIMITADA
FEDERACIÓ FRANCESC LAYRET RED CAPACITA: portal de suport per associacions amb
COCEMFE-BARCELONA
discapacitat física i orgànica
FUNDACIÓ CATALANA
Connecta, Servei de Temps lliure
SÍNDROME DE DOWN
FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR
Acompanya'm
ASPANIAS
Roda de competències. Desenvolupem competències,
Fundació CEO del Maresme
generem oportunitats.
FUNDACIÓ HUMANITÀRIA
Servei de voluntariat terapèutic (SVT)
DR. TRUETA
FUNDACIÓ INFANTIL RONALD
Una Llar fora la Llar per als infants malalts i les seves
MCDONALD. SEU: CASA
famílies en situació de vulnerabilitat social-Famílies
RONALD MCDONALD DE
Cuidadores.
BARCELONA
Caminant i creixent en el model d'atenció integral
FUNDACIÓ
PRIVADA
CASAL
centrada a la persona a la residència Casal Benèfic
BENÈFIC PREMIANENC
Premianenc
FUNDACIÓ PRIVADA GERMINA
Infants i adolescents millorant el barri
FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT AFERRA'T. Servei per a la millora de l'autonomia
DE REINSERCIÓ SOCIAL
personal i la ocupabilitat.
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74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.000,00 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

Àrea de Presidència
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CIF
G-62716535
G-64641582
G-63184527
G-63214043
G-60452703
F-61969093
F-65633703
G-59133520
G-58433756
G-61800892
G-61240958
G-60465838
G-65664906
G-60515707
R-0801973-I
G-60280328
G-61377586
G-62564372
G-63172985
G-62957212
R-0800035-H
G-65149601
G-62048418
G-64980501
G-63552814
G-58452210
R-0801621-D
G-66178914
G-61400073
G-63080014

ENTITAT
NOM PROJECTE
FUNDACIÓ PRIVADA LAR PER Servei de tuteles Fundació LAR a la província de
MALATS MENTALS
Barcelona
Servei d'inserció laboral. Projecte de suport a la
FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉ
reinserció laboral de persones en situació de sense llar.
FUNDACIÓ PRIVADA
La tutela: mesures de protecció vers la gent gran
PROVELLESA AUTÒNOMA
incapacitada judicialment.
FUNDACIÓ QUATRE VENTS Servei d'Atenció d'infants i Famílies Quatre Vents (SAIF)
FUNDACIÓ PRIVADA
FUNDACIÓN PRIVADA AMIBA
El cuidador sostenible
INTEGRACIÓ SOCIAL DE
Espai socioeducatiu Llefià-Servei de suport a les famílies
MENORS -ISOM-, SCCL
amb infants 0-3 en situació de risc. Espai familiar La Tribu
Millora de l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat
L'ESTOC, SCCL
intel·lectual
LLIGA REUMATOLÒGICA
Programa d'atenció psicosocial i promoció de l'autonomia
CATALANA
SIDA STUDI
SIDA STUDI
ASSOCIACIÓ CATALANA DE
Programa d'acompanyament social familiar per a
FAMILIARS I MALALTS
persones afectades d'esquizofrènia i els seus familiars
D'ESQUIZOFRÈNIA
(PAF)
ASSOCIACIÓ DE LLEURE PRO
PERSONES AMB DISCAPACITAT Ratio: generant oportunitats
INTEL·LECTUAL
Projecte d'implementació d'una metodologia innovadora
ASSOCIACIÓ GRUP CALIU per la promoció d'un oci i lleure inclusius en el camp de la
INICIATIVES SOCIALS
discapacitat intel·lectual
ASSOCIACIÓ GRUP
INTEGRADOR DE MINUSVÀLIDS Espai de lleure, oci i benestar
DE MATARÓ I MARESME
ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT
CRUÏLLA. Programa d'atenció psicosocial a menors en
FAMILIAR I COMUNITÀRIA
situació de risc i a les seves famílies
VENTIJOL
CARITAS DIOCESANA DE SANT Acollida i atenció a persones i famílies en situació de
FELIU DE LLOBREGAT
vulnerabilitat social
FUNDACIÓ
DEL
BÀSQUET
Bàsquet per a persones amb discapacitat intel·lectual.
CATALÀ
Activitats per la prevenció de l'exclusió social de nens i
FUNDACIÓ PRIVADA ADANA
joves amb TDAH
FUNDACIÓ PRIVADA ANA RIBOT
"Regala somriures"
DURAN
FUNDACIÓ PRIVADA LA RODA,
D'ACCIONS CULTURALS I DEL Teatre Social per a Joves
LLEURE
FUNDACIÓ PRIVADA
USZHEIMER PER A MALALTIES Grup de suport a famílies cuidadores d'Alzheimer
NEURODEGENERATIVES
ORDRE HOSPITALÀRIA DE SANT Escola amiga i 365 batecs; testimonis de lluita contra
JOAN DE DÉU - OBRA SOCIAL
l'estigma
ASSOCIACIÓ DE SORDCECS DE
Servei d'Atenció a Persones Sordcegues (SAPSC)
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ D'ENTITATS
TERRASSENQUES
PER
LA La Trobada "El restaurant del temps"
INSERCIÓ SOCIOLABORAL
ASSOCIACIÓ IN VIA
Projecte ENDAVANT
ASSOCIACIÓ
PREVENCIÓ
I
INFORMACIÓ
DEL
CÀNCER "El fil de la vida"
MOLINS
CAE. FORMACIÓ I SERVEIS LÚCIDS. Projecte d'acompanyament i reforç personal i
SÒCIO-CULTURALS
escolar
CÀRITAS
PARROQUIAL
DE
Anant més enllà
BERGA
AMPA ARBOÇ
Tallers per a pares i mares d'infants amb pluridiscapacitat
BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ
Inserció Sociolaboral al Poble-sec
FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE Barcelona (amb participants procedents també d'altres
MÚSICS
municipis de la província)
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PUNTS

IMPORT

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

4.059,58 €

74

3.230,33 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

73

4.004,72 €

72

2.900,00 €

72

3.949,86 €

72

3.750,00 €

72

3.949,86 €

72

3.949,86 €

72

3.949,86 €

71
71

3.752,25 €
3.895,00 €

71

3.895,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-64771322
G-08638926
G-60304862
G-60605318
G-64570617
F-61800843
V-64425721
G-61197653
Q-5856227-C
G-59898502
G-65158735
G-63239115
G-62882766
G-63369755
G-62356159
G-64722655
G-61409678
G-65665523
R-5800698-B
G-58071507

R-5800646-A
G-60965233
F-65735714
G-60111515
G-60427523
W-0016043-B
G-66780818

ENTITAT
ASOCIACIÓN BANCO
FARMACÉUTICO
Asociación Can Ensenya, para la
promoción social de personas con
discapacidad
ASSOC. SOCIAL ANDRÒMINES
ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES
CONGÈNITES
ASSOCIACIÓ PER LA VIDA
INDEPENDENT
DELTA COL·LECTIU DE
PROFESSIONALS DEL
DESENVOLUPAMENT INFANTIL
SCCL
FEDERACIÓ
CATALANA
DE
FAMÍLIES MONOPARENTALS
FEDERACIÓ
CATALANA
DE
L'ESPLAI

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Fons Social de Medicaments

70

3.840,14 €

Servei d'atenció diària Can Ensenya per a persones amb
discapacitat intel·lectual.

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

Viure a casa amb suport autonomia i seguretat

70

3.840,14 €

Aula d'Atenció Especialitzada per a infants amb greu
discapacitat a l'Escola Bressol "La Saleta"

70

3.840,14 €

Ara més que mai

70

3.840,14 €

Aprendre + Divertir-se =Èxit Educatiu

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

300,00 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

70

3.840,14 €

69

1.516,00 €

Integra't a per feina!
Atenció psicosocial a persones
cardiopaties i les seves famílies.

afectades

per

Infants i Veles: Reforç de l’autoestima dels infants,
exposats a violència de gènere i de les seves mares
FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
víctimes d'aquesta violència, i millora del vincle afectiu,
mitjançant la pràctica de l'esport de la vela
FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
Amen las samas
GITANES DE CATALUNYA
FUNDACIÓ PER A JOVES LA
Menja bé|
CARENA DE CORNELLÀ
Projecte DAMARA per l'Atenció a la Salut Mental de la
FUNDACIÓ PRIVADA AROA
Infància i l'Adolescència en situació de risc psicosocial
"Espai jove.net".Programa d'atenció als adolescents en
FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE
risc de patir un trastorn mental i exclusió social i les seves
D'HIGIENE MENTAL LES CORTS
famílies.
FUNDACIÓ PRIVADA JUBERT Acompanyament per a famílies cuidadores desplaçades
FIGUERAS
sense recursos.
PONTS: Servei d'acompanyament i mediació per a
FUNDACIÓ PRIVADA MAIN
adolescents i les seves famílies
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA
PROMOCIÓ DE L'ESPORTISTA Aquazul: Escuela de natació adaptada e inclusiva
ADAPTAT
FUNDACIÓ RUBRICATUS
Creació d'un parc biosaludable a Fundació Rubricatus
FUNDACIÓ TUTELAR
ASSESSORAMENT I PROTECCIÓ
Oci i qualitat de vida FUTUPPAD
DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT
Llavors: projecte matern infantil per a famílies en situació
LA SEMILLA DE TRIGO
d'exclusió social.
LA TUTELA, FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA
TUTELAR
DE Fem un llaç. Projecte per reforçar el vincle amb les
DISCAPACITATS PSÍQUICS I famílies de persones amb discapacitat intel·lectual
PERSONES GRANS
Programa d'orientació i acompanyament a la inserció
PARC SANITARI SANT JOAN DE
laboral per a persones en situació o en risc d'exclusió
DÉU
sociolaboral
SALUT
MENTAL
SABADELL.
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE Espai del Soci
MALALTS
TARPUNA SCCL
Fem prevenció, fabriquem motivació.
ACCU-CATALUNYA, Associació de
Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa Suport educatiu MII
de Catalunya
ACTUAVALLÈS. ACTUEM
Bugaderia solidària d'actuavallès
CONTRA EL VIH-SIDA
AFEV BARCELONA
EnTàndem: mentoria social per a joves i infants.
Asoc.
Coordinadora
Mentoria BeGood: foment de la qualitat a la xarxa de projectes de
Social
Mentoria Social

201

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-64833080
G-66084666
G-08892895
G-58545617
G-08921991
G-63974380
G-58864679
G-61095220
G-61003273
G-60037348
G-65809600
G-65858169
G-62880752
G-08631574
G-61964102
G-62761127
G-60338878
G-08774424
G-08317059
G-60554425
G-61319265
G-58500786
G-58892530
G-62659230
G-61391850
G-08667479
G-62625777
G-61225918
G-66428681
G-62343959
G-60566668

ENTITAT
NOM PROJECTE
ASOCIACIÓN DE
ALTERNATIVAS, MOTIVACIÓN Y La llar són les persones
ACOMPAÑAMIENTO
Anadromes:
Itineraris
personalitzats
d'inserció
ASSOCIACIÓ ANADROMES
sociolaboral per a la millora de l'ocupabilitat 2017
ASSOCIACIÓ ASTEROIDE B-612
Manteniment de l'Empresa d'Inserció Laboral EINA
ASSOCIACIÓ
CATALANA
DE
Colònies inclusives per a infants i joves amb hemofília
L'HEMOFÍLIA
ASSOCIACIÓ
D'AJUDA
ALS Suport a famílies de persones en risc de
TOXICÒMANS
drogodependència
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
Grups psicoeducatius adreçats a cuidadors familiars de
MALALTS D'ALZHEIMER DEL
persones diagnosticades d'Alzheimer.
MARESME
ASSOCIACIO DE PARAPLEGICS I Assistència personal i promoció per a la vida autònoma
GRANS MINUSVÀLIDS DE
de persones amb gran discapacitat física 2017. Ampliació
CATALUNYA
als municipis de la província de Barcelona.
ASSOCIACIÓ DE
Tenim un gran cor, i volem ajuda. Pis d'acollida per a
TRASPLANTATS CARDÍACS
trasplantats cardíacs
CORS NOUS
ASSOCIACIÓ DE
Suport i acompanyament a persones trasplantades
TRASPLANTATS HEPÀTICS DE
hepàtiques i les seves famílies
CATALUNYA
Fuel poverty group: xarxa per l'eradicació de la pobresa
Associació Ecoserveis
energètica en col·lectius en situació de vulnerabilitat
social.
ASSOCIACIÓ EMAÚS RURAL Llar Santa Maria del Camí: Experiència de cooperació i
D'ACCIÓ SOCIAL
inclusió.
ASSOCIACIÓ L'ESTEL
Projecte social de l'Associació Estel 2017: oci i lleure,
ASSOCIACIÓ PRO PERSONES
teràpia ocupacional i autonomia a la llar
EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Inclusió a la comunitat a través del lleure: per a infants,
ASSOCIACIÓ ORATGE
joves i adults amb discapacitat intel·lectual i física.
ASSOCIACIÓ PER A LA
REHABILITACIÓ DE LES
Posa't a la nostra pell
PERSONES
AMB
MALALTIA
MENTAL
ASSOCIACIÓ PROHABITATGE
Programa d'inclusió residencial Barcelona-Terrassa
ASSOCIACIÓ SOCIAL FORMA 21 Se cuidar-me
ASSOCIACIÓ VALLÈS AMICS DE
Atenció psicològica i assessorament social
LA NEUROLOGIA
ATENCIÓ I INVESTIGACIÓ DE Programa conjunt d'intervenció psicològica i competència
SOCIOADDICCIONS PROfamiliar per joves amb addiccions tecnològiques i els seus
JUVENTUT
familiars.
AUXILIA
"Generant oportunitats"
Activitats físiques adaptades com a eina d'integració
CLUB ESPORTIU HORITZÓ 1994
social de les persones amb diversitat funcional al Vallès
Occidental.
CLUB ESPORTIU PINGÜÍ
Fem esport, fem entorn!
CLUB
MUNTANYENC
SANT
Club Muntanyenc Sant Cugat
CUGAT
COORDINADORA CONTRA LA
Programa d'Atenció a Persones Preses
MARGINACIÓN DE CORNELLÀ
CREACIÓN POSITIVA
Atenció psicosocial a dones i homes que viuen amb VIH.
FUNDACIÓ CARLES BLANCH
Espai família
FUNDACIÓ
CENTRE
OBERT
Monitors pel futur
JOAN SALVADOR GAVINA
Dissabtes d'oci i cultura per a joves amb discapacitat
FUNDACIÓ LUDÀLIA
intel·lectual
FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓN"Atenció a les necessitats de les persones grans"
CATALUNYA
Fundació privada Habitat 3
Sant Eloi
FUNDACIÓ PRIVADA PRESME
Servei d'assessorament a pares i mares de població
(PRO EDUCACIÓ I SALUT
vulnerable amb risc d'exclusió social
MENTAL)
Fundació privada Pro Avis
Ments despertes

202

PUNTS

IMPORT

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69
69

2.221,62 €
2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69
69

2.221,62 €
2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-65187056
G-65057465
G-62494026
G-66841842
G-81833667
G-63115745
R-5800645-C
G-08917262
G-64615206
G-62008776
G-66169954
G-63109334
G-66975129
G-61143236
G-58698697
G-08691404
G-61556460
R-2500401-A
G-08803801
G-61097341
G-08917635
G-64876840
G-17679267
G-58219510
G-59444281
G-60192614
G-65052029
G-63266068
G-61782884

G-66125618

G-66758855

ENTITAT
FUNDACIÓ PRIVADA TAC
OSONA

NOM PROJECTE
Així si, sens dubte treballem!

Servei d'assessorament i informació del món de la tutela i
FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR
altres figures de suport a la persona amb la capacitat
L'ESGUARD
modificada.
FUNDACIÓ SOCIAL DEL RAVAL
El racó de la infància, adolescència i joventut
Fundació tutelar del Maresme
Parlem de la tutela
Pla de xoc per reduir la llista d'espera i augmentar
FUNDACIÓN
ODONTOLÓGICA
l'atenció bucodental a persones en situació de
SOLIDARIA
vulnerabilitat a la demarcació de Barcelona
FUNDACIÓN PRIVADA PEDRO
Atenció a la gent gran amb sordesa
SALESA CABO
HOSPITAL DE SANT JOAN DE Detecció i atenció a les necessitats de famílies en risc
DÉU DE BARCELONA
d'exclusió social
L'HORA DE DÉU
Atenció a famílies en risc d'exclusió social
RECURSOS EDUCATIUS PER LA
Servei Integral al Menor
INFÀNCIA EN RISC
ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN
D-ROL
COMUNITARIA EN DROGAS
ASOCIACION TANDEM TEAM ASSESSORAMENT SEXOLÒGIC EN TOTA MENA DE
BARCELONA
DIVERSITAT FUNCIONAL
ASSOCIACIÓ ALQUIMISTES
"Deixant les etiquetes"
TEATRE
Associació Be Happy
BE HAPPY CAMPUS-FUTBOL I VALORS
ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI
INFANTIL I JUVENIL EIXIDA Espai Familiar "La Catifa"
CAMPS BLANCS
ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI LA
Acompanyament i mentoria social per a la inclusió
FLORIDA
ASSOCIACIÓ DE PERSONES Taller de gimnàstica i LSC per a persones grans amb
SORDES DE SABADELL
sordesa
ASSOCIACIÓ ESTEL TAPIA
Endavant_dos.punt.zero
CARITAS
DIOCESANA
DE
Casa d'acollida per a dones les vetlladores
SOLSONA
Coneixes els meus drets? Tallers vivencials sobre els
FEDERACIÓ ECOM
drets de les persones amb discapacitat
Federació esportiva de sords de
Integració de les persones sordes a través de l'esport
Catalunya
FOMENT MARTINENC
Petits somriures
Promoció de l'envelliment actiu entre les persones grans
FUNDACIÓ PRIVADA ENLLAÇ
LGTBI
Itineraris per a la millora competencial i inserció de
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
persones amb discapacitat i malaltia mental
GRUP DE JOVES DE
SINGUERLÍN DE SANTA
De l'escola a l'esplai
COLOMA DE GRAMANET
INICIATIVES SOCIOCULTURALS CENTRE D'ESPLAI
Espai diari socioeducatiu per infants i joves
GUADALHORCE
ARQUITECTURA SIN
Cap a la inclusió social i accés a l'habitatge digne
FRONTERAS. ESPAÑA
ASOC.
D'HEMOGLOBINÚRIA Viure amb HPN: Suport integral a persones afectades i
PAROXÍSTICA NOCTURNA
als seus familiars
ASSOCIACIÓ SUD INTEGRACIÓ
La merienda: acogida a persones sin hogar.
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS
MENTALES
DE Programa de voluntariat del club social "El Roure"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ASOCIACIÓN DE
MUSICOTERAPIA Y
Programa de prevenció, detecció precoç i estimulació
PSICOTERAPIAS
PARA
EL
primerenca per a nens en risc de 0 a 3 anys.
TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA
FAMILIA
Asociación Llar Segones
Llar segones oportunitats
Oportunitats

203

PUNTS

IMPORT

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69
69

2.221,62 €
2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.221,62 €

69

2.000,00 €

69

2.221,62 €

68

2.000,00 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

2.189,42 €

68

1.620,00 €

68

2.189,42 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-64810351
G-60465879
G-66596743
G-62202338
G-63976682
G-62397476
G-58344318
G-66360181
G-08917247
G-66910522
G-62059043
G-62762521
G-63419451
G-63173066
G-64861412
G-64303464
G-08350175
G-65347965
G-65437162
G-66546623
G-62960497
G-62944939
R-1700016-G
G-59422378
F-59320952
V-61340519
G-65710329
G-59055525

ENTITAT
ASSOC.
EDUCATIVA
QUITXALLES

NOM PROJECTE
NOU

ASSOC. TERRA I CEL
ASSOCIACIÓ
ALBADA
DE
SUPORT CONTRA EL CÀNCER
ASSOCIACIÓ ARTESCENA
SOCIAL
ASSOCIACIÓ CAF, COMUNITATS
AUTOFINANÇADES
ASSOCIACIÓ CEDRE PER A LA
PROMOCIÓ SOCIAL

PUNTS

IMPORT

Centre Obert Nou Quitxalles

67

1.270,79 €

Projecte sòcio educatiu d'integració social per a persones
amb pluridiscapacitat

67

1.270,79 €

Projecte QualyAlba 2017

67

1.270,79 €

Tallers de teatre i circ social "Ekilibris"

67

1.270,79 €

Les CAF, una solució per a persones amb escassos
recursos

67

1.270,79 €

Recurs d'acollida La Caseta

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

Activitats socieducatives de vacances adreçades a
ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESPLAI
infants i adolescents ( 3 a 17 anys ) en risc d'exclusió
XIXELL
social de l'esplai Xixell 2017.
ASSOCIACIÓ CENTRE
Projecte joves XL
EDUCATIU ESCLAT
ASSOCIACIÓ
D'ALCOHÒLICS
REHABILITATS
DE
SANTA Atenció global a malalts alcohòlics i les seves famílies
COLOMA DE GRAMENET
Associació de familiars Alzheimer i
Un tomb en les demències, anem a les escoles.
demències Anoia
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I
AFECTATS
PER
MALALTIA Hort sòcio-terapèutic masia nova
MENTAL DEL GARRAF
ASSOCIACIÓ DE FIBROMIÀLGIA
Tallers psicobiosocials per a persones amb fibromiàlgia
DEL BAIX LLOBREGAT
ASSOCIACIÓ DE LLEURE I
Associació de lleure i esport COMKEDEM
ESPORT COMKEDEM
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
Espai Socioacadèmic Aula Oberta
INTEGRAL DEL RAVAL
ASSOCIACIÓ FAMÍLIES
Trencadís de capacitats
TRENCADÍS
ASSOCIACIÓ LES CORTS PER
Integració sociolaboral de joves amb trastorns mentals
LA INSERCIÓ LABORAL
ASSOCIACIÓ
PER
A
LA Reeducació auditiva i logopèdica als infants en situació
REEDUCACIÓ AUDITIVA DELS de risc d'exclusió social, amb trastorns específics de
NENS SORDS DE MANRESA
llenguatge i conducta, oferint suport al seu entorn familiar
ASSOCIACIÓ PER A LA
SOSTENIBILITAT HUMANA,
Vida i dignitat
ECOLÒGICA I SOCIAL
ASSOCIACIÓ PER LA JOVENTUT,
ADOLESCENTS I PROJECTES Avança +Tastaoficis
PER LA INFÀNCIA
ASSOCIACIÓ PREMATURS
Món prematurs, acompanyament psicosocial a les
HOSPITAL CLÍNIC-MATERNITAT
famílies amb nens discapacitats a càrrec
Xarxa de suport natural per a familiars a càrrec de
ASSOCIACIÓ SOM ALAIRE
persones amb discapacitats diverses
Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya
Caminant plegats en el dol
Central
CÁRITAS
DIOCESANA
DE Tallers per a l'empoderament personal: gestió sostenible
GIRONA
de la llar i salut familiar.
CASAL INFANTIL I JUVENIL EL
La llavor, germinar i creixer
QUIJOTE
CENTRE
D'ATENCIÓ
A
LA
Desplaçament de professionals per a la detecció i
PRIMERA INFÀNCIA DEL VALLÈS
l'atenció amb problemes de desenvolupament
ORIENTAL, SCCL
CENTRE D'INTERVENCIÓ
Atenció especialitzada a problemàtiques de salut mental
PSICOLÒGICA, ANÀLISI I
en infants, joves i el seu entorn familiar
INTEGRACIÓ SOCIAL
COMUNICART. ASSOCIACIÓ PER Programa socioeducatiu per a fomentar la igualtat
A
LA
INCLUSIÓ
DE
LES d'oportunitats, la participació, la sensibilització i la
PERSONES AMB AUTISME
integració social dels infants i joves amb autisme
COORDINADORA
D'ENTITATS
Compartim Poble-sec
DEL POBLE SEC
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Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-61095006
G-63549257
G-59106823
G-60439189
G-62572409
G-66351933
G-08339871
G-65299950
G-62149562
G-66183047
G-58523044
G-08655615
G-63759161
G-65434920
G-63781157
G-08424871
G-62207899
G-64378839
G-64650930
G-61493854
G-63512412
G-66023060
G-64037682
G-63340483
G-61911624
G-65104002
G-58388125
G-62836127
G-64555204
F-61054706
G-60701000

ENTITAT
EL
FAR,
SERVEI
SOCIAL
EVANGÈLIC
FEDERACIÓ
CATALANA
DE
MALALTIES MINORITÀRIES
FEDERACIÓ
CATALANA
DE
VOLUNTARIAT SOCIAL
FUNDACIÓ
ACOLLIDA
I
ESPERANÇA
FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS
FUNDACIÓ BARCELONA PER A
LES IMMUNODEFICIÈNCIES
PRIMÀRIES A PEDIATRIA (BCN
PID FOUNDATION)
FUNDACIÓ BENÈFICA ASSIS
Fundació de recerca de l'institut de
microcirugia ocular
FUNDACIÓ EL SOMNI DELS
NENS
FUNDACIÓ ESPORTIVA
D'ARENYS DE MAR

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Centre Obert Moisès

67

1.270,79 €

Suport i rehabilitació-malalties minoritàries

67

1.270,79 €

Grans Actius

67

1.270,79 €

Pis d'inclusió ITACA

67

1.270,79 €

Pont alimentari: menys malbaratament, més solidaritat

67

1.270,79 €

No tinc defenses, però no estic sol. Suport psicològic als
nens/es amb immunodeficiències i les seves famílies.

67

1.270,79 €

Fomentem l'autonomia en la vida diària

67

1.270,79 €

Salut ocular per a infància desfavorida

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.100,00 €

Somnis dels Nens, suport, acompanyament i activitats
per malalts i les seves famílies.
L'esport, el lleure i l'autonomia com a vehicle per a la
inclusió de les persones amb diversitat funcional
Acompanyament laboral en el camp de l'atenció a la
dependència adreçat a dones majors de 45 anys,
Fundació família i benestar social
aturades de llarga durada sense formació en situació
d'exclusió social.
FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS Atención psicoterapèutica a población infantil en riesgo
DE BARCELONA
de exclusión social
FUNDACIÓ J.VALIENTE PULIDO(X Tu) Rebre per Donar
ACPE
Atenció urgent al col·lectiu discapacitat en situació de
Fundació Lluisa Oller
desampar
FUNDACIÓ PRIVADA ATENEU
Adolescents Centre Obert
SANT ROC
FUNDACIÓ PRIVADA BENÈFICA Atenció sòcio-educativa a mares en risc d'exclusió i els
MARIA RAVENTÓS
seus infants
FUNDACIÓ PRIVADA
Projecte Integral de Suport a la Majoria d'Edat
CONCEPCIÓ JUVANTENY
FUNDACIÓ PRIVADA
D'AFECTATS D'ESCLEROSI
Volem curar-nos i tenim pressa. Esclerosis Múltiple
MÚLTIPLE
FUNDACIÓ PRIVADA ECOM
Proacces
FUNDACIÓ
PRIVADA
ICTUS
Viure després d'un ictus
MALALTIA VASCULAR
FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT
Servei d'atenció a famílies a la Salut Alta
ALTA
FUNDACIÓ PRIVADA LUX-ART
Música per a la cohesió social
SOLIDARI
FUNDACIÓ
PRIVADA
OBRA Atenció i acolliment a persones expresses sense medi
MERCEDÀRIA
acollidor propi
FUNDACIÓ
PRIVADA
PEL
Espai Sòcio Educatiu d'Osona
SUPORT SOCIAL SOLIDARI
Fundació privada Teresa Gallifa,
Habitatge tutelar per a famílies monoparentals en risc
Barcelona
"Programa de suport a la vida independent de persones
FUNDACIÓ PRIVADA VOL
amb trastorn mental"
Assistència i ajut a dones gestants i/o mares amb
FUNDACIÓ PRO VIDA DE
nadons, majors de 20 anys, en risc d'exclusió social,
CATALUNYA
residents en municipis de la província de Barcelona
FUNDACIÓN
INSTITUTO
DE URIS: Unitat de rehabilitació i Inclusió Sociolaboral per a
TRANSTORNOS ALIMENTARIOS persones amb trastorn de conducta alimentaria.
Prevenció i atenció socioeducativa per infants i
FUNDACIÓN SOÑAR DESPIERTO
adolescents en situació de risc en els centres oberts
El ioga, una eina excel·lent per a posar en pràctica la
G.S.I.S. (GRUP SERVEIS
inclusió social de les persones amb discapacitat
INICIATIVA SOCIAL) SCCL
intel·lectual: tallers inclusius
GAIS POSITIUS
Més Info, Menys Danys

205

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-08541245

G-61332284
G-62727185
R-0801288-B
G-61959417
F-58700188
G-66106501

G-08496622

G-66355843
G-62773221
G-62207444
G-58888090
G-61715579
G-58174632
G-08786709
G-85082444
G-08704108
G-65297590
G-62485446

G-08814519
G-61290565
G-65050957
G-60427390
G-08726630
G-59575621
G-65031817
G-64854003
G-60424900
G-65732612

ENTITAT

NOM PROJECTE
Desenvolupament i implantació del model Aymar I Puig
Germans Aymar i Puig, fundació d'avaluació i gestió aplicada de competències
privada
sòciopersonals i emocionals per a professionals de
l'atenció a la dependència.
InfoVHtal: Punt d'informació, atenció i acompanyament
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
per a persones immigrants amb el VIH o en risc
TRATAMIENTOS DEL VIH
d'adquirir-lo
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I
BRAVAL. Inclusió social en el Raval de Barcelona 2017
PROMOCIÓ
SERVEI DE SUPORT CECMAVI
Llapis solidari
SUPORT CASTELLAR
Pis supervisat per a persones amb malaltia mental
Ens fem grans! Promoció de l'envelliment actiu per a
TALLERS GUINARDÓ. SCCL
persones amb discapacitat intel·lectual
TASTIDIS Associació pel foment
Programa d'activitats formatives, esportives i de lleure per
d'activitats per joves i adults amb
persones amb discapacitat intel·lectual
discapacitat intel·lectual
UNIÓ GENERAL DE
TREBALLADORS DE CATALUNYA
Convivència en comú
(UNIÓ DE JUBILATS I
PENSIONISTES)
VEUS - FEDERACIÓ CATALANA
Apoderament de les persones amb trastorns mentals per
D'ENTITATS DE SALUT MENTAL
a liderar moviments associatius
EN 1A. PERSONA
ACCIÓ ESCOLTA DE
Escoltisme per a tothom
CATALUNYA
Adimir-Associació discapacitats de
"Entiende tu ciudad con Pictogramas"
Montcada i Reixac
AGRUPACION VECINOS DE LA
Top Teen
BARRIADA EL XUP
AMBAR ASSOCIACIÓ CONTRA Servei d'Atenció Psicològica a adolescents en risc i les
EL MALTRACTAMENT
seves famílies (SAPA)
ASOCIACIÓN CULTURAL
Aula d'informàtica per la gent gran
GALEGA ROSALÍA DE CASTRO
ASOCIACIÓN DE PERSONAS Integració social i accessibilitat de les persones sordes de
SORDAS DE TERRASSA
Terrassa
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA
Atenció psicosocial dels afectats per la malaltia de Behçet
ENFERMEDAD DE BEHCET
ASOCIACIÓN PARA LA REEDUC. FONS DE SUPORT per a la formació de joves en risc
DE ADOLESCENTES Y NIÑOS d'exclusió (procedents de Benestar Social, Serveis
INADAPTADOS
Socials....)
ASSOCIACIÓ +RESPONSABLES
Oficina del Voluntariat Corporatiu de Barcelona
ASSOCIACIÓ CATALANA
Servei d'atenció, assessoria, suport al malalt de la
D'AFECTATS PER LA SÍNDROME
Síndrome de Fatiga Crònica i tallers pal·liatius de la
DE
FATIGA
CRÒNICA
O
malaltia.
ENCEFALOMIELITIS MIÀLGICA
ASSOCIACIÓ CATALANA
D'ESPINA BIFIDA I
Escola de pares
HIDROCEFÀLIA
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA Atenció i suport a nens i nenes amb síndrome PraderSÍNDROME PRADER WILLI
Willi i als seus familiars
ASSOCIACIÓ CENTRE DIARI CAN
Centre diari: CanPa Xics
PALET
Associació de bipolars de
Si em coneixes, m'entens (orientació i suport a persones
Catalunya
afectades de trastorn bipolar)
ASSOCIACIÓ DE PARES DE
DISCAPACITATS PSIQUICS DEL Formació i assessorament APDPPS 2017
POBLE SEC
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN
Viu ballant
JOFRESA
ASSOCIACIÓ
EXCURSIONISTA
Caminant cap al futur
ALTIPLÀ
ASSOCIACIÓ JUVENIL ACTIVA'T
Casal activa't:Carl@roundtheworld
Programa d'apoderament per a persones amb
ASSOCIACIÓ NATURA I SALUT
discapacitat física i orgànica: Apodera't
ASSOCIACIÓ PRODANSA
Dansa del benestar
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PUNTS

IMPORT

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67
67

1.270,79 €
1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

67

1.270,79 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

600,00 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €
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Secretaria General

CIF

ENTITAT

G-59447201

ASSOCIACIÓ STOP SIDA

G-59084236

CENTRE D'ESPLAI DRUIDA
CLUB ESPORTIU GLOBAL
BASKET VALLÈS
Coordinadora
de
jubilats
i
pensionistes de les associacions de
veïns de Barcelona
COORDINADORA
D'ENTITATS
PRO
PERSONES
AMB
DISCAPACITAT LES CORTS
El Roure. Acompanyament de
referència per adolescents i joves
ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF.
FUNDACIÓ PRIVADA
FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
DE VEÏNS DE MANRESA
FEDERACIÓ
D'ATENEUS
DE
CATALUNYA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES RARAS.
DELEGACIÓ DE CATALUNYA
FUNDACIÓ CHAMPAGNAT
FUNDACIÓ PRIVADA ARSIS
FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES

G-66569682
G-59478800
V-62858279
G-66161944
G-63782866
G-58816273
G-58212903
G-91018549
G-59816991
G-63004162
G-17695768
G-58440934
G-60022787
G-63631402
G-62897392
G-17925215
G-08530826
G-61017042
G-63262323
G-61241378
G-65620650
G-58138785
R-0801948-A
G-08971749

G-65836124
G-58040775
G-66766395
G-63853949
G-60331931
G-60754165

NOM PROJECTE
Projecte de participació i empoderament des de i per a
persones LGTB + de Stop Sida
Les tardes son d'esplai.

PUNTS

IMPORT

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

GLOBAL BASKET RODANT CAP A LA NORMALITAT

66

1.251,82 €

Activant la memòria de la gent gran

66

1.251,82 €

Atenció terapèutica de qualitat

66

1.251,82 €

Mou-te per l'art

66

1.251,82 €

Foment de la igualtat, la participació i la integració social.

66

1.251,82 €

"Amunt" tota pedra fa paret. Projecte de reforç escolar de
la FAVM

66

1.251,82 €

Tots hi tenim lloc

66

1.251,82 €

Servei d'Atenció Psicològica.- Programa de Suport,
Autonomia i Millora de la Qualitat de Vida.

66

1.251,82 €

66
66
66

1.251,82 €
1.251,82 €
1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

66

1.251,82 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

Centre obert Rialles
SAI. Servei d'Atenció Integral a la Infància Maltractada
Me'n surto sol!
Programa de capacitació parental per als familiars
FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME
d'infants i adolescents amb autisme dependents del
GURU
Sistema de Protecció (DGAIA)
FUNDACIÓ PRIVADA ESCÓ
Acollida sòcio-jurídica
FUNDACIÓ PRIVADA INFÀNCIA I Promoció de l'acolliment familiar i de les famílies
FAMÍLIA
acollidores
FUNDACIÓ PRIVADA
Acollida i acompanyament familiar
INTEGRAMENT
FUNDACIÓ PRIVADA RESILIS
Promoció i seguiment del benestar físic i emocional
FUNDACIÓ
PRIVADA
SANT PASEI (Programa d'Ajuda Social a Ex-Interns de centres
ANTONI ABAT
penitenciaris)
FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR Assessorament i atenció als familiars i persones amb risc
FAMÍLIA I SOCIETAT
d'exclusió social.
Servei d'Orientació i Acompanyament a la Família (SOAF
FUNDACIÓ PROJECTE I VIDA
Osona)
FUNDACIÓ
XAMFRASANT
Ll@urem junts amb el lleure
MIQUEL
FUNDACIÓN DEPORTIVA DE
Integració social i millora de les capacitats rehabilitem a
HÍPICA ADAPTADA FEDERICA
lloms de cavall
CERDÁ
GRUP HORITZÓ DEL BERGUEDÀ Continuem transformant l'estigma
Hermanas hospitalarias sagrado Projecte de taller audiovisual: estigma i intimitat a
corazón de Jesús-Sagrat Cor
l'adolescència
INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS
La rítmica aplicada al món de les demències III
DELS AVIS
"Inserint a les persones amb trastorn límit de la
personalitat a la vida real", per la millora de la
Instituto Trastorno Limite
funcionalitat i la qualitat de vida de les persones
diagnosticades amb trastorn límit de la personalitat (TLP),
les seves famílies i les persones propers
LLUÏSOS DE GRÀCIA
ASSOCIA'T. És bàsic per tu!
Prevenció de l'ansietat i la Prevenció de l'ansietat i la depressió en persones en
depressió
situació de desocupació
VILASSAR DE DALT CONTRA EL
Psicooncologia i Treball Social
CÀNCER
Servei d'atenció, acollida, orientació i consells sanitaris i
Acció Psoriasi
psicològics a les persones afectades de psoriasi i els
seus familiars
AGRUPACIÓ CULTURAL
Entorns i vida a Sant Mateu
RIUBROGENT
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Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-08758617
F-62920715
G-08689770
G-59516062
G-87228953
G-66769712
G-66088212
G-66552027
G-66477647
G-59877043
G-62310123
G-66179896
G-65673055
G-59774059
G-65222986
G-61236261
G-60975976
G-60332806
G-60556883
G-58257981
G-59055830
G-66550468
G-60066016
G-66649831
V-59143115
G-60912029
G-59304774
G-62986971
G-08581639

ENTITAT
AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I
COMARCA
AIXEC, SCCL
AMPA
COLELEGI
N. JOSE
MONTMANY DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT
APA de la coop industrial
d'ensenyament rel
Asoc
de
enfermedades
cardiovasculares
corazón
sin
fronteras

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Un gest pel silenci

65

1.232,85 €

Vulnus, prototipant noves gestions de la vulnerabilitat

65

1.232,85 €

Suport escolar per a la integració social d'infants amb risc
d'exclusió.

65

1.232,85 €

SORTIM: Lleure i oci per a persones amb discapacitat
intel·lectual.

65

1.232,85 €

Rehabilitació cardíaca fase III

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.000,00 €

Projecte Koala, d'intervenció i suport de famílies amb
infants afectats amb la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF)
Asoc. Raices atención y orientación Asociación raices. Atención y orientación del conflicto
del conflicto
filio-parental.
Asociación casa candela
organización por y para la Flamenc terapèutic per a persones amb problemes de
divulgación y promoción de la salut mental, discapacitat i/o diversitat funcional
cultura y el arte flamenco
Asociación Con Pasión
Restaurant solidari "Imperfect"
ASPAMOTI. Asociación de padres
Anem per feina
de disminuidos Montgat-Tiana
ASSOC. DE FAMILIARS DE
MALALTS
D'ALZHEIMER
I
"Psicoestimulació a la llar"
ALTRES
DEMÈNCIES
DEL
BAGES, BERGUEDÀ I SOLSONÈS
La participació de la gent gran com a teràpia
Associació Bagà Gran
comunicativa
ASSOCIACIÓ
BCN
SALUT Work in progress: integració sociolaboral de joves amb
MENTAL
trastorns mentals.
Associació casal d'avis El Puig
Taller de lleure, salut i participació per a gent gran
ASSOCIACIÓ CATALANA
Suport i acompanyament a persones amb síndrome de
SINDROME DE WILLIAMS
Wiliams i les seves famílies
ASSOCIACIÓ CENTRE OBERT
Serveis higiènics bàsics
HEURA GRÀCIA
ASSOCIACIÓ D'ACCIÓ
Acollida a persones sense sostre
SOLIDÀRIA EULÀLIA GARRIGA
Associació de jubilats i pensionistes
Taller estimulació cognitiva a través de la cuina i les olors
del casal d'avis de Folgueroles
Associació de pares d'usuaris del
Recerca d'assessorament per la gestió de pisos tutelars i
centre ocupacional el corriol del
una llar residència
Prat de Llobrega
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL
BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA Taller de memòria
MANRESA
Associació
de
Veïns
grups
Associació de veïns Grups de Montserrat
Montserrat de Terrassa
ASSOCIACIÓ EL GOTIMAmpliació tallers "El Gotim"
ALZHEIMER ACTIU
Associació Germanor de la gent
El ritme de la gent gran de cercs
gran de Cercs
Associació impuls art gènere i drets
Ágora familias: nuevas realidades, nuevas familias
transformadors
Associació juvenil centre d'esplai
Esplai diari
Can Perellada
ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX
Inserjove, per la igualtat d'oportunitats
ASSOCIACIÓ LLAR DEL
PENSIONISTA DE GUARDIOLA El ritme de la gent gran de Guardiola
DE BERGUEDÀ
En defensa dels drets humans dels infants en situació
ASSOCIACIÓ OAFRICA
d'exclusió
ASSOCIACIÓ PROMOTORA
D'OCUPACIÓ I SERVEIS
Taller de formació emocional de cuidadors.
SOCIALS
Asoc Saf group
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65

1.232,85 €

65

660,00 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

800,00 €

65

1.232,85 €

65

250,00 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

825,00 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

825,00 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF

ENTITAT
Sindrome

NOM PROJECTE

G-65449704

Associació
d'Osona

G-58402561

Barcelona Universitari Club

G-08610453
G-58039850
G-58300013
G-64005721
G-60548377
G-26039404
G-60739984
G-08369449
G-66782715
G-08572737
G-61765657
G-64918998
G-58580143
G-54754031
G-60566460
G-64925571
G-60906716
G-64827876
G-58710435
G-64447790
G-61460002
G-60722246
G-62648555
G-65662819
G-66110479
R-0800043-B

d'Asperger

PUNTS

IMPORT

Grups d'oci-esplai caps de setmana

65

1.232,85 €

Primer equip de Rugbi en Cadira de Rodes a Catalunya;
escola de formació i competició.

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65
65
65

1.232,85 €
1.232,85 €
1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

625,00 €

65

1.232,85 €

CENTRE RECREATIU CULTURAL
Mediació comunicativa per a persones sordes
DE SORDS
CLUB BÀSQUET GAVÀ
Specials Mix
Programa d'inclusió social adreçat a joves e infants en
Club d'atletisme Nou Barris
situació de risc
CLUB FUTBOL SALA CENTRE
Club Futbol Sala Compartir
COMPARTIR
CLUB VOLEIBOL BARCELONA
Volei adaptat per persones amb discapacitat física
Egueiro Asoc
Can Coroleu
FUNDACIÓ CANPEDRÓ
Petits dinars i petit cop de mà.
Fundació Casa d'Empara de Lliurament recurrent de relacions de menjar a rodamons,
Vilanova i la Geltrú
marginats socials i persones sense recursos
Fundació cromosuma
Centre Cromosuma
FUNDACIÓ
HOSPITAL
SANT Sportjove. Activitats esportives per a adolescents i joves
PERE CLAVER
en situació de vulnerabilitat.
"Espai jove, un lloc de trobabda, per fer amics, prendre
FUNDACIÓ JOAN COSTA ROMA
cura de la salut i promoure la inclusió social de joves que
pateixen un trastorn mental greu"
FUNDACIÓ LA VINYA D'ACCIÓ
Centre obert i d'esplai i bocins
SOCIAL
Acompanyaments en hospitalitzacions i a metges
FUNDACIÓ PERE MITJANS
especialistes.
Fundació Plant for the Planet Diàlegs inter-generacionals pel canvi climàtic, com a eina
España
per apoderar a la gent gran
FUNDACIÓ PRIVADA CASSIÀ Programa vellesa-per a un envelliment actiu i saludable
JUST
de les persones fràgils.
Fundació
privada
Coravant. Suport i acompanyament a persones afectades per
Cardiopaties congènites
cardiopaties congènita
FUNDACIÓ PRIVADA EIR
Millora del suport a la inclusió d'alumnat amb discapacitat
CENTRE D'INTEGRACIÓ I
intel·lectual a partir de la implementació de bones
ESCOLA EL NIU
pràctiques educatives
FUNDACIÓ PRIVADA LLUIS
Programa de millora de la vida independent per a
ARTIGUES
usuàries i usuaris de la Fundació Tutelar Lluís Artigues.
FUNDACIÓ TALLERS
Les persones amb discapacitat intel·lectual o problemes
CATALUNYA
de salut mental, s'eduquen amb igualtat.
Gatsela Assoc
Supervivents.cat
GENT SOLIDÀRIA
Lluita contra la pobresa i l'exclusió social.
HUACAL: Organització no
Aules de risa ( reforç social i acadèmic ).
governamental
LOTUS BLAU FUNDACIÓ
Lleure i deures
PRIVADA
SANT PERE CLAVER –
Centre de capacitació My Life Barcelona
FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS
SECUNDE ASSOCIACIÓ JUVENIL
PER A L'ANIMACIÓ
Suport i acompanyament en el pas
SOCIOCULTURAL I L'ACCIÓ
EDUCATIVA
SEMINARI DE VIC-BISBAT DE VIC Menú LowCost

65

1.232,85 €

65
65

1.232,85 €
1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

65

1.232,85 €

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
CIF
G-63627418
G-62607163
F-64206642

ENTITAT
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA
LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
ASSOCIACIÓ PROMOTORA CENTRE
DE CULTURA DE DONES FRANCESCA
BONNEMAISON
TAMAIA VIURE SENSE VIOLÈNCIA ,
SCCL

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Trenquem el silenci

97

6.939,32 €

La Bonne. Xarxa de participació i apoderament per
dones

93

6.653,16 €

Prevenció de la violència masclista al llarg del cicle
vital de les dones, 2017

93

6.653,16 €

209

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-58505280
G-60652658
G-60229846
G-62758321
G-60591310
G-61266649
G-63156541
G-43884444
G-59685784
G-65731374
G-61740627
G-61576229
G-08914475

R-5800581-J

G-66004870
F-08310013
G-58410846
G-66118068
G-62106117
G-64571268
G-63508410
G-65525768
G-66314097
G-58830852
G-63422224
G-64404213
G-60943305
G-58506981
G-61060588
G-61779088

ENTITAT
ASSOCIACIÓ CA LA DONA

NOM PROJECTE
Ca la Dona, un espai de dones i per a dones: Atenció i
prevenció de la violència masclista

ASSOCIACIÓ DE CASALS I GRUPS DE
Educar en participació, una assignatura pendent
JOVES DE CATALUNYA
FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ Servei d'Acompanyament Intensificat a la InsercióPRIVADA
IMPULSA'T
Programa de suport a la marentalitat per a dones
ASSOCIACIÓ EXIL
víctimes de violència de gènere i els seus fills/es
ASSOCIACIÓ
JOVES
PER
LA "En trànsit" Programa de sensibilització del procés
IGUALTAT I LA SOLIDARITAT
migratori adolescent
DONES AMB EMPENTA
La salut de les Dones: Diversitat i realitats
GENERA - ASSOCIACIÓ DE DEFENSA
DELS DRETS DE LES DONES EN
Integras-Barcelona
SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ I MARGINACIÓ
SOCIAL
ASSOCIACIÓ DONES EN XARXA
Dones en xarxa, dones ciutadanes
ACT-JOVE Projecte per la inclusió social dels
ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA
adolescents i joves a la ciutat de Badalona
Llença't: Dispositiu integral, d'apoderament, inclusió i
FUNDACIÓ INTERMEDIA
ocupació de joves
FUNDACIÓ MARIANAO
Esfera jove
RAVALNET
Teixim la diversitat, 2017
Capacitació de diferents grups de dones com a agents
ASSOCIACIÓ
DE
PLANIFICACIÓ
de salut per a la promoció i prevenció en drets i la
FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS
salut sexual i reproductiva
ADORATRICES ESCLAVAS STMO
SACRAMENTO
Y
CARIDAD Cultivant Ben-Estar: projecte de recuperació de dones
PROV.ESPAÑA
COMUNIDAD
DE víctimes del tràfic de persones
SANTS
Soc
emprenedor@!
Formació,
orientació
i
ASSOCIACIÓ FEM PEDAGOGIA
acompanyament per a l'emprenedoria social de joves
sense l'ESO
COOPERATIVA
PROMOTORA
DE
MITJANS
AUDIOVISUALS
(DRAC Conegudes (també) a casa
MÀGIC)
EL SAFAREIG, GRUP DE DONES Detecció, atenció i recuperació de les violències
FEMINISTES DE CERDANYOLA
masclistes vers les dones i les seves filles i fills
ASSOCIACIÓ NOVES VIES
Acollida a nouvinguts
COORDINADORA D'ASSOCIATS PER
Xerrem junts
LA LLENGUA CATALANA
ARA - ASSOCIACIÓ DE SERVEIS I ARA ACTIVA'T: Programa d'orientació per a
FORMACIÓ SOCIOEDUCATIVA
l'ocupabilitat jove
ASSOCIACIÓ CANDELA PER A LA
INVESTIGACIÓ I ACCIÓ
Sexualitat, Amor i Violència 2017
COMUNITÀRIA
ASSOCIACIÓ CONEXUS. ATENCIÓ,
Programa d'Atenció Integral contra la violència de
FORMACIÓ
I
INVESTIGACIÓ
gènere
PSICOSOCIALS
ASSOCIACIÓ NUS TEATRE I ACCIÓ Jo mai mai ... Projecte de prevenció de violència de
SOCIAL
gènere a través del teatre
CENTRE D'ESTUDIS AFRICANS C.A.E. Dones d'origen pakistanès: visibles i amb drets
FUNDACIÓ
BABEL
PUNT
DE Projecte Puentes: Atenció psicològica gratuïta per a
TROBADA
persones nouvingudes
SURT.
FUNDACIÓ
DE
DONES. Servei integral d'atenció, recuperació i empoderament
FUNDACIÓ PRIVADA
a dones en situació de violència masclista (SIARE)
ASSOC. TRES QUARTS PER CINC K passa? Acció interactiva i participativa pels Drets
QUARTS ESPAI
Humans
SEGURNET. Promoció de l'autonomia i del creixement
FUNDACIÓ FRANCESC FERRER I
personal dels i les joves front les xarxes socials i les
GUÀRDIA
pantalles
FUNDACIÓ
PRIVADA
CATALANA Connectant: processos d'aprenentatges, participació i
AKWABA
enfortiment de xarxes
FUNDACIÓ
PRIVADA
CATALANA
Àmbit laboral de la Fundació Comtal
COMTAL
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PUNTS

IMPORT

92

6.581,62 €

92

6.581,62 €

90

6.438,54 €

89

6.367,01 €

89

6.367,01 €

89

6.367,01 €

89

6.367,01 €

88

6.295,47 €

88

6.295,47 €

88

6.295,47 €

88
88

6.295,47 €
5.500,00 €

86

6.152,38 €

85

6.080,84 €

85

4.230,00 €

85

6.080,84 €

85

6.080,84 €

84

1.500,00 €

84

5.290,63 €

83

5.227,65 €

83

5.227,65 €

83

5.227,65 €

83

4.000,00 €

83

5.227,65 €

83

5.227,65 €

83

5.227,65 €

82

5.000,00 €

82

5.164,66 €

82

5.164,66 €

81

5.101,68 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-28838001
G-66688136
G-62393210
G-63476097
G-65047557

G-63637482
G-65095606
G-63380109
G-58673807
G-62816889
G-61679049
G-64813595
G-63919716
G-62235676
G-63770804

G-64937683

G-62267497
G-61913471
G-60799418
G-59112219
G-65956864
V-60662293
G-63721963
G-62822044
G-64251192
G-08773517
G-83117374
G-64986342
G-58310376
G-08952939

ENTITAT
MOVIMENT PER LA PAU MPDL
ASSOCIACIÓ XARXA DE DONES
DIRECTIVES I PROFESSIONALS DE
L'ACCIÓ SOCIAL
FUNDACIÓ PRIVADA TROPOS
ACATHI
ASOCIACIÓN
AFIN
DE
INVESTIGACIÓN DE LA DIVERSIDAD E
INTERVENCIÓN SOCIAL

NOM PROJECTE
Programa de prevenció, atenció i resposta integral a la
violència masclista

PUNTS

IMPORT

81

5.101,68 €

Incidim des de l'acció social

80

5.038,70 €

Ni bella ni bèstia
ACATHI TRANSpresó

80
79

5.038,70 €
4.155,45 €

Educa-Sx: educació sexual i afectiva a centres
educatius de primària

79

2.718,00 €

79

3.000,00 €

79

4.155,45 €

79

3.600,00 €

79

4.155,45 €

2017- Les bones pràctiques en l'àmbit de la joventut:
ASSOCIACIÓ CATALANA DE
per un projecte més compartit i per seguir sent una
PROFESSIONALS
DE
LES
eina pel treball en xarxa entre professionals de
POLÍTIQUES DE JOVENTUT (ACPPJ)
joventut
ASSOCIACIÓ CULTURAL L'HURBART
Articula't
ASSOCIACIÓ
DE
FAMÍLIES
Diversitat familiar LGTBI a les escoles
LESBIANES I GAIS
ESPAI D'INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC Acollida i eines de socialització per una ciutadania
ANTIC
activa
FUNDACIÓ CARTA DE LA PAU
Vitamina: Lideratge Ètic i Transformació social
DIRIGIDA A LA ONU
FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL
CascJOVE
HÈLIA ASSOCIACIÓ DE SUPORT DE
AIDA (Abordatge integral per a les Dones i el seu
LES
DONES
QUE
PATEIXEN
Apoderament)
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
MÚSICS
PER
LA
PAU
I
LA
Orquestres i Corals Socials Vozes
INTEGRACIÓ
NEXES INTERCULTURALS DE JOVES
Empoderament GLO-CAL 2017
PER EUROPA
Tallers per l'apoderament i promoció social de les
PANDORA: RECURSOS PER LA
dones i Cicle de tallers per la visibilització i
IGUALTAT I LA NO-DISCRIMINACIÓ
apoderament de les dones lesbianes, bisexuals i
DE LES DONES
pansexuals
ASOCIACIÓN
DE
ESTUDIANTES
COLOMBIANOS EN CATALUÑA - Llavors de Convivència
ENLACEBCN
Serveis per a la diversitat afectivo sexual i identitat de
gènere, i implementació de polítiques LGTBI en el
ASSOCIACIÓ ACORD
marc de les institucions de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona
ASSOCIACIÓ
DE
DONES
CA
Ajuda integral contra la violència de gènere
L’AURÈLIA
ASSOCIACIÓ DINAMITZADORA DE LA Xarxa Feminista. Enfortint la participació política de les
XARXA FEMINISTA
dones i dels moviments feministes
Assistència jurídica a dones en situació de
ASSOCIACIÓ DONES JURISTES
maltractaments, violència masclista o violència familiar
ASSOCIACIÓ
INTERCULTURAL Espai d'acollida, llengua i socialització per a dones
DIÀLEGS DE DONA
immigrades
CENTRE
D'ACOLLIMENT
SANTA
Centre d'Acolliment per Estrangers
COLOMA
COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL Reforç jurídic a sol·licitants de protecció internacional i
REFUGIAT
persones refugiades
Projecte de ciutadania, municipi i joventut: Casal
FUNDACIÓ PRIVADA FUTURA LOCAL d'estiu de la ciutadania a Sant Sadurní d'Anoia any
2017
FUNDACIÓ
PRIVADA
SERVEI
Eines per una ciutadania intercultural
SOLIDARI PER LA INCLUSIÓ SOCIAL
ESPLAIS CATALANS, ESPLAC
Som diverses, som inclusives!
Promoció de la igualtat d'oportunitats i inclusió
FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO
sociolaboral de les dones gitanes, i atenció a la
múltiple discriminació
ASSOCIACIÓ CASA DE MALI
Accions directes per a la interculturalitat
Xarxa d'hospitalitat i suport jurídic i psicosocial per a
ASSOCIACIÓ SALUT I FAMÍLIA
dones i famílies immigrants
CASAL LAMBDA
Acció Cívica 2017
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79

4.155,45 €

79

4.155,45 €

79

4.155,45 €

79

4.155,45 €

79

4.155,45 €

79

2.350,00 €

78

4.102,84 €

78

4.102,84 €

78

4.102,84 €

78

4.102,84 €

78

4.102,84 €

78

4.102,84 €

78

3.400,00 €

78

4.102,84 €

78

4.102,84 €

78

4.102,84 €

77

4.050,24 €

77

4.050,24 €

76

3.997,64 €

76

3.997,64 €

76

3.997,64 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-65098709
G-65847428
G-62003603
G-60098241
G-59196949
F-25628579
G-65643405
G-58237389
G-79408852
G-58964396
G-08983199
G-65799124
G-60303054
G-61899043
G-61747069
G-66714627
G-61645115
G-66142001
G-64003577
G-63349310
G-62219738
G-65862260
R-5800395-E
G-58893793
G-59342170
G-66001512
G-60378056
G-17933730
G-65030371
G-65212938
G-66678327
G-64663321
G-65506677
G-63570402
G-61672382

ENTITAT

NOM PROJECTE
Cultura de la Cura -Creació i enfortiment d'un entorn
HOMES
IGUALITARIS-AHIGE
propici per als nois víctimes de violència sexual i
CATALUNYA
l'homofòbia
MUJERES PALANTE
Apoderament de les treballadores de la llar
ARTIXOC
Emociona't, empoderament juvenil per mitjà del teatre
ASSOCIACIÓ
DE
DONES
Tallers de Periodisme Crític i Social
PERIODISTES DE CATALUNYA
Assistència integral especialitzada i gratuïta adones,
ASSOCIACIÓ
D'ASSISTÈNCIA
A
nens, nenes, joves i adolescents que han patit
DONES AGREDIDES SEXUALMENT
agressions sexuals
L'ARADA, CREATIVITAT SOCIAL SCCL Baris Activadors
TALLER D'ART, CULTURA I CREACIÓ
VITAMINE-mpowerment!
ASSOCIACIÓ
DE
VEÏNS
LA
"Joves actius de la Balco"
BALCONADA
"Promovent drets sexuals i reproductius: píndoles
ASSOCIACIÓ METGES DEL MÓN
educatives a dones en situació de prostitució"
CONFEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS Formació i entrenament d'actituds emprenedores en
VEÏNALS DE CATALUNYA
adolescents i joves vulnerables
ESCOLTES CATALANS
Pla de Qualitat
APROSEX
Totes per a totes (2017)
ASSOCIACIÓ RAI - RECURSOS
XarxaRai
D'ANIMACIÓ INTERCULTURAL
ASSOCIACIÓ TEATRAL MOUSIKÉ
Veus: Tallers de prevenció a la violència de gènere
ASSOCIACIÓ CASAL CLARET DE VIC
Escola de la Pau Dones
No més bullyng, prou violència: prevenció de
ASSOCIACIÓ MADCROSS
l'assetjament o bullyng a l'àmbit escolar, per raó de
gènere i identitats sexuals (LGTBI)
FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA
Xarxa de Prevenció de les Emancipacions Prematures
Projecte per la diversitat afectivosexual i d'identitat de
LGTB TERRASSA
gènere a Terrassa
ASOCIACIÓN PAYPE (PROGRAMAS
Reutilización social de equipos informáticos
DE APOYO AL PERÚ)
ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DEL
Valors i nous aprenentatges en l'associacionisme
TERCER SECTOR I DE LA SOCIETAT
juvenil
CIVIL
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LA Món barri, accions per fomentar la inclusió social i
FORMIGA
comunitària de dones nouvingudes
AURORA GESTIÓ DE PROJECTES YOUTH ON THE MOVE - Mobilitat Internacional per a
SOCIALS
joves vulnerables
Impuls de l'apoderament i l'autoorganització juvenil
FUNDACIÓ PRIVADA PERE TARRÉS
dels centres d'esplai de la província de Barcelona
ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES
Grups solidaris de microcrèdits per dones
DIRECTIVES I EMPRESÀRIES
Acollim: accions de suport, acompanyament i
ASSOCIACIÓ CULTURAL TRETZE
capacitació, per afavorir la promoció i la igualtat
d'oportunitats
Interculturalitat
amb
perspectiva
de
gènere:
ASSOCIACIÓ CÚRCUMA
experiència artística de creació col·lectiva
ASSOCIACIÓ PER A L'ESTUDI I
Projecte Bitàcola: Un espai d'acollida
PROMOCIÓ DEL BENESTAR SOCIAL
FUNDACIÓ PRIVADA UTOPÍA
INCUBA Dones Barcelona
TRASTERO
DE
LAS
ARTES, Projecte Mucha Mujer 8a. Edificio 2017 Projecte de
ASOCIACIÓN CULTURAL
reinserció laboral que s'adreça a dones
ASOC. CULTURAL LA QUINTA PATA
Miss Referentes
ASOC.
LUCIERNAGAS-ARTE
EN
Nosaltres: Ressignificant els nostres cossos
ACCION
Integración y Ciutadanía en Acción: programas de
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE
formación, asesoría, busqueda de empleo en materia
SABADELL
de juventud, igualdad y ciudadanía
ASSOCIACIÓ
INTERCULTURAL
Dones amb identitat
LLATINS PER CATALUNYA
FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE Micro TeDEBAT: La Corda (violència de gènere)
GRANOLLERS AC
Berta/Albert (transsexualitat)
FUNDACIÓ
PRIVADA
MARIA
Junts teixim oportunitats
AUXILIADORA
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PUNTS

IMPORT

76

3.997,64 €

76
75

3.997,64 €
3.945,04 €

75

3.945,04 €

75

3.945,04 €

75
75

3.945,04 €
3.945,04 €

74

1.000,00 €

74

3.163,84 €

74

3.163,84 €

74
73

3.163,84 €
3.121,09 €

73

3.121,09 €

73
72

3.121,09 €
3.078,34 €

72

3.078,34 €

72

3.078,34 €

72

1.750,00 €

71

3.035,58 €

71

3.035,58 €

71

3.035,58 €

71

3.035,58 €

71

3.035,58 €

70

2.992,82 €

70

2.992,82 €

70

2.992,82 €

70

2.992,82 €

70

2.992,82 €

70

2.992,82 €

69

2.205,75 €

69

2.000,00 €

69

2.205,75 €

69

2.205,75 €

69

2.205,75 €

69

2.205,75 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-08855827
G-59883017
G-66731910
G-62379417
G-64344526
G-66579046
G-08830127
G-66017112
G-62212972
G-61851747
G-66551177

G-66909524

G-66409251
G-65866659
V-58386087
G-85362564
G-63939599
G-66925231
G-64355530
G-63044598
G-64509987
G-62524814
G-66702838
G-66493545
G-66800780
G-66380932
G-66133497
G-66486895
G-60104528
G-66795642
G-58186180
G-08995243
G-66296005
G-61852638

ENTITAT
MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME
ASSOCIACIÓ
DE
VEÏNS
DE
ROCAFONDA, L'ESPERANÇA, CIUTAT
JARDÍ
ASSOCIACIÓ EIX SOCIAL
ASSOCIACIÓ SOCIAL ASOCROM
ASSOCIACIÓ SOCIAL GABELLA
BASKET BEAT: ESPORT ART I ACCIÓ
SOCIAL
CENTRE D'ANÀLISIS I PROGRAMES
SANITÀRIS (CAPS)
FEDERACIÓ CATALANA
D'ASSOCIACIONS D'ALUMNES
SINDICAT D'ESTUDIANTS
FUNDACIÓ PRIVADA FICAT
XARXA
EUROPEA
DE
DONES
PERIODISTES
ASSOCIACIÓ AIO.CAT - ASSOCIACIÓ
PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS I
LA RECERCA
ASSOCIACIÓ
COMISSIÓ
DE
FORMACIÓ DE LA COORDINADORA
DE LA LLENGUA DE BARCELONA (EN
CONSTRUCCIÓ)
ASSOCIACIÓ ENCARA EN ACCIÓ,
MOVIMENT AFECTIU SEXUAL I DE
GÈNERE
ASSOCIACIÓ ESPAI JOAO MARTÍ
CENTRO SOCIAL DE SANTS
FUNDACIÓN TRAB.OR
LA LLUM DEL NORD. ASSOCIACIÓ
PER
LA
CIUTADANIA
I
LA
COOPERACIÓ ENTRE POBLES
TERRITORIS OBLIDATS ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL
VITA MUNDI
ARENYS.ORG
ASSOCIACIÓ
CULTURAL
CASA
ORLANDAI
ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL
CLUB SEPTIMÀNIA
ASSOCIACIÓ DE DONES
MARROQUINES I CATALANES
ASSOCIACIÓ DIANDÉ AFRICA
ASSOCIACIÓ EQUATORIANA
INTERCULTURAL
A
CATALUNYA
(ASEI.cat)
ASSOCIACIÓ GOGARA
DONA CANÇÓ
EMPODERAD@S ASSOCIACIÓ PER A
L'APODERAMENT INTEGRAL DE LES
PERSONES
FEDERACIÓ
DE
DONES
DE
CATALUNYA PER A LA IGUALTAT
OPEN CULTURAL CENTER (EN
CONSTITUCIÓN)
SECRETARIAT
D'ENTITATS
DE
SANTS,
HOSTAFRANCS
I
LA
BORDETA DE BARCELONA
AMPA DE L'ESCOLA L'ERA DE DALT
ASOCIACIÓN DE GUINEA-BISSAU Y
SIMPATIZANTES DE SABADELL
ASSOCIACIÓ
CULTURA
VIVA
SANTBOIANA

NOM PROJECTE
Projecte belluga't
TOTES PLEGADES7 Projecte d'amistat intercultural al
barri de Rocafonda de la Vocalia de dones de l'AV de
Rocafonda -l'Esperança - Ciutat Jardí
Activa't -Projecte de participació juvenil
Projecte d'Intervenció Comunitària
ENTER Compartir

PUNTS
69

IMPORT
2.205,75 €

68

2.201,32 €

68
68
68

2.201,32 €
2.201,32 €
2.201,32 €

A ritme del Carmel!

68

2.201,32 €

Red-CAPS com a eina feminista de participació i
visibilització de les dones professionals de la salut

68

2.201,32 €

Programa anual del Sindicat d'Estudiants: "Estudiant!!
OrganiTza't i defensa els teus drets!!"

68

2.201,32 €

Cursos de Mòdul B i C del Certificat d'acollida

68

2.201,32 €

Visibilitzant les entitats de dones en la seva diversitat

68

2.201,32 €

Violències contra les dones: eines d'anàlisi i
estratègies d'intervenció des de la perspectiva
interseccional

67

1.796,89 €

Formació de la nova ciutadania: llengua, cultura i
participació

67

1.796,89 €

Refugiats LGTBI, les seves històries

67

1.796,89 €

Aprenem a conviure
Acollim i Impulsem 2017
Coeduquem des del Centre diari Sant Josep

67
67
67

1.796,89 €
1.796,89 €
1.796,89 €

67

1.796,89 €

Las Pieceras: treball extradomèstic S.A.

67

1.796,89 €

Barcelona oberta al món
Diversifica't!

67
66

1.796,89 €
1.792,46 €

Hort Social de Sarrià

66

1.792,46 €

Pensar i fer -"Think and do"

66

1.792,46 €

Empoderem a les dones marroquines i catalanes

66

1.000,00 €

La Barcelona de Mamadou

66

1.792,46 €

Promoció de la convivència entre la comunitat
Iberoamericana i la Catalana

66

800,00 €

66

1.792,46 €

66

1.792,46 €

Apostem pels joves, Programa d'innovació personal
per a joves de la província de Barcelona

66

1.792,46 €

Acolliment psicològic i assessorament i orientació
jurídica

66

1.792,46 €

Cultura Refugi

66

1.792,46 €

Taula intercultural

66

1.792,46 €

Espai Intercultural de Dones "Ara juguem nosaltres"

65

1.250,00 €

Donar suport a la gent més vulnerable

65

1.788,03 €

Alfabetització pel canvi

65

1.788,03 €

Lluitem
contra
la
islamofòbia:
Accions
sensibilització per la convivència i el civisme

de

Educació sexoafectiva per a tot(es)
Tu ets part de la solució. Campanya jove de prevenció
de la violència de gènere.
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Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF

ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS
PAKISTANESOS
ASSOCIACIÓ
DE
VEÏNS
DE
CERDANYOLA
ASSOCIACIÓ
DE
VEÏNS
DE
GUADALHORCE
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PLA D'EN
BOET- EL REGNE DE MATARÓ
(VOCALIA DE LA DONA)
ASSOCIACIÓ IMAGO CATALUNYA
ASSOCIACIÓ JUVENIL D'AMICS DE LA
RÀDIO D'HORTA-GUINARDÓ
ASSOCIACIÓ OHANA
ASSOCIACIÓ RROMANE GLASURA VEUS GITANES
E.I. L'EINA, SCCL
FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS
DON BOSCO DE CATALUNYA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
AMERICANAS
EN
CATALUNYAFASAMCAT
FUNDACIÓ
CATALUNYA-AMÈRICA
SANT JERONI DE LA MURTRA
FUNDACIÓ INTERNACIONAL DE LA
DONA EMPRENEDORA
FUNDACIÓN IBN BATTUTA
INSTITUT DIVERSITATS, SCCL

G-62462650
G-60061090
G-62218888
G-59379610
G-64104482
G-61041349
G-66692450
G-65609851
F-64422207
G-58266909
G-62809280
G-59163204
G-61291639
G-66052960
F-66828872

NOM PROJECTE
Cursos per l'accés a la nacionalitat espanyola o
ciutadania catalana

PUNTS

IMPORT

65

1.788,03 €

Mirades

65

650,00 €

Activitats de participació i compromís social al barri

65

1.560,00 €

Taller de teatre social per l'empoderament de les
dones

65

1.150,00 €

Dones en acció

65

1.788,03 €

Joves i eines digitals per a la igualtat de gènere

65

1.788,03 €

Activa't

65

1.788,03 €

Persecució: parlem de la nostra història.

65

1.788,03 €

Teixim Comunitat

65

1.788,03 €

Educació en valors per la integració social

65

1.788,03 €

AVE FENIX 2017

65

1.788,03 €

Residencia d'estudiants per a la Pau

65

1.788,03 €

Creix amb nosaltres

65

1.788,03 €

Per una ciutadania plena i inclusiva
Vincles per la diversitat

65
65

1.788,03 €
1.788,03 €

Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o
malaltia mental
CIF
G-59986299
G-08491029
G-59913160
G-64746613
G-08444671
G-65529661
G-65320343
G-64177421
G-08393936
G-58176363
G-64836059
F-64255581
G-65463366
G-58276072
G-61931895

ENTITAT

NOM PROJECTE
Activitats de respir per a famílies amb fills/es amb
pluridiscapacitat
ASSOCIACIÓ DE SANT TOMÀS PRO- Servei de Respir en Acolliment en Famílies per
PERSONES AMB RETARD MENTAL persones amb discapacitat intel·lectual de la Comarca
D'OSONA (PARMO)
d'Osona
FUNDACIÓ L'ESPIGA
Respir i Lleure
FUNDACIÓ PRIVADA SALUT MENTAL Respir sortides per a persones amb trastorn mental
CATALUNYA
sever
Servei Respir en famílies per a persones amb
FUNDACIÓ AMPANS
discapacitat intel·lectual a la comarca del Bages i
respir de lleure
GAUDEIX D'UN RESPIR: Servei especialitzat
FUNDACIÓ APIP-ACAM
d'estades temporals per a persones amb discapacitat
ASSOCIACIÓ OBRIR-SE AL MÓN
Respir per a persones amb autisme
ASSOCIACIÓ APRENEM PER A LA
INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB
Caps de setmana en família per a tothom
TRASTORNS
DE
L'ESPECTRE
AUTISTA
ASSOCIACIÓ
DE
LA
PARÀLISI
Programa estades respir familiar
CEREBRAL
ASSOCIACIÓ
PRO
DISMINUÏTS
Servei de Respir General
PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ
Places de respir per a persones amb discapacitat
FUNDACIÓ IPSS
intel·lectual i del desenvolupament (DID)
APINDEP RONÇANA, SCCL
Respir famílies APINDEP 2017
APRENEM MARESME
Respir per a tothom
ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL Unitat d'atenció diürna per afectats per la malaltia de
PARKINSON
Parkinson
ASSOCIACIÓ
CATALANA
PRO- Respirs i Respirs Flotants per a persones amb
PERSONES SORDCEGUES
sordceguesa
NEXE FUNDACIÓ PRIVADA
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PUNTS

IMPORT

90

23.111,25 €

87

22.340,88 €

87

18.000,00 €

87

22.340,88 €

85

19.200,00 €

84

17.972,03 €

83

17.758,08 €

80

17.116,22 €

80

17.116,22 €

80

17.116,22 €

80

17.116,22 €

79
79

7.337,52 €
11.033,97 €

74

6.231,19 €

74

6.231,19 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

CIF
G-60703386
G-62299029
G-63930499
G-58511981
G-60703303
G-61751863
G-08698367
G-64484710
G-55074868
F-63280614
G-66339599
G-64445679
G-65064727
G-64542764
G-66492851
G-65924631
G-08400319
G-60171063
G-65334930
G-63728380
G-65434896
G-58904574
G-58511361
G-63027411
G-61690467

ENTITAT
NOM PROJECTE
FUNDACIÓ
CENTRE
MÉDIC
Respir Osona Salut Mental
PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA
FUNDACIÓ PRIVADA ARTESÀ PER LA
Colònies artesà respir 2017
INTEGRACIÓ SOCIO-LABORAL
FUNDACIÓ PRIVADA AVAN
Casal obert
L'Esplai de la Fundació Ave Maria, Respir per a
FUNDACIÓ PRIVADA AVE MARIA
persones amb Discapacitat Funcional
FUNDACIÓ PRIVADA DEL MARESME
PRO
PERSONES
AMB Servei Respir Les Sureres
DISCAPACITACIÓ PSÍQUICA
FUNDACIÓ PRIVADA SIQUE!
"Activitats de respir familiar"
ALCER BARCELONA
Vacances per a persones en hemodiàlisi
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
MALALTS D'ALZHEIMER DEL VALLÈS Espai respir. Cuida't per cuidar
OCCIDENTAL
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA
Activitat assistida amb cavalls
GRANDALLA, SCCL
Programa de respir de Grandalla
FUNDACIÓ ESCLAT MARINA
Respir Residencia Esclat Marina
Associació de lleure per discapacitats
Projecte respir familiar RESPFAM
DISPRAT-LLEURE
ASSOCIACIÓ
TEA
(ASPERGER)
Oci per joves amb TEA
VALLÈS OCCIDENTAL
ENCERT
ASSOCIACIÓ
PER
AL
FOMENT DE LA FORMACIÓ I
Respir encert
OCUPACIÓ DELS DISCAPACITATS
PSÍQUICS
Viu-la Associació
Casal d'estiu viu-la 2017
ASSOCIACIÓ CENTRE DE LLEURE TU
Servei de Respir
TRIES!
ASSOCIACIÓ
DE
PARES
DE Si tu descanses, jo descanso - Programa de Respir
PERSONES AMB RETARD MENTAL
Familiar
ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL. Acompanya'm
TOTS SOM SANTBOIANS
FUNDACIÓ PAIDEIA
Els caps de setmana de Paideia
FUNDACIÓ FRIENDS
Espavila 2017
Respir Vallès Oriental per discapacitat intel·lectual i/o
FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC
trastorn mental server
ASSOCIACIÓ
CATALANA
DE
Vacances al cor d'Europa: respir per a persones amb
TRAUMÀTICS CRANIOENCEFÀLICS I
dany cerebral sobrevingut
DANY CEREBRAL
FUNDACIÓ PRIVADA BOSCANA
Activitats de respir, oci i temps de lleure
FUNDACIÓ PRIVADA ELS TRES
Fundació privada Els Tres Turons
TURONS
Colònies per a nens i joves amb discapacitat
FUNDACIÓ PRIVADA TALITA
intel·lectual

PUNTS
74

IMPORT
6.231,19 €

74

2.874,00 €

74

6.231,19 €

74

6.231,19 €

74

6.231,19 €

74
72

6.231,19 €
4.750,00 €

72

3.800,00 €

72
72
71

6.062,78 €
6.062,78 €
5.978,58 €

69

4.714,04 €

69

3.500,00 €

69

4.714,04 €

69

4.714,04 €

68

4.645,72 €

68

4.645,72 €

68

4.645,72 €

68
67

4.645,72 €
2.495,29 €

67

2.495,29 €

65

2.420,81 €

65

2.420,81 €

65

2.420,81 €

65

816,00 €

Segon.- 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
G-65716961
G-59165316
G-59497149
G-64107188
G-64233562
G-65788424

ENTITAT
Eco-Inserció Associació per la reinserció
laboral
LLAR DEL PENSIONISTA LILLET
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DE TARADELL
FUNDACIÓ PRIVADA GRANOLLERS I
VALLÈS ORIENTAL CONTRA EL CÀNCER ONCOVALLÈS
ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE BORREDÀ
ASSOCIACIÓ IL·LUSIONS SOLIDÀRIES

NOM PROJECTE

PUNTS

"Donem a la roba una segona oportunitat"

64

La participació de la gent gran com a teràpia comunicativa
Anglès per a gent gran

63
62

El càncer a la feina.

62

L'art i l'empoderament de la gent gran de Borredà
Proporcionar joguines que donin il·lusió als infants de Barcelona

57
57

215
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CIF
G-65738916
G-66052796
G-66236654
G-08994394
G-64287683
G-65202996
G-62484100

ENTITAT
Associació per a la integració i reinserció de
persones socialment vulnerables o en situació
d'exclusió social
Club submarinisme Saita Diving
EINES PER TOTHOM
Casal Verge de Montserrat
Fundació privada espai natura i joventut
AREADAPTADA ASSOCIACIÓ
CLUB DE BALL ESPORTIU SWING
MANRESA

NOM PROJECTE

PUNTS

Plataforma de serveis a persones socialment vulnerables o en
situació d'exclusió social e intervencions en matèria de salut

57

4ª edició batejos de submarinisme a Barcelona
Projecte surt
Benestar en salut mental:compartim, aprenem i millorem
La Brúixola, casal infantil i juvenil
Esport Adaptat i inclusiu
MONKEY OF SWING. Formación técnica y preparación física
deportiva, gimnástica calisténica en baile deportivo
Curs intensiu experimental d'immersió lingüística en català per a
infants de primària amb greus mancances de competència en un
o en ambdós idiomes
Pati obert
60 Exfilgramenet 2017

G-66665464

Fundació didàctica Catalunya

G-58765793
G-58509266

Ampa Domènec Savio Terrassa
Cercle filatèlic de Santa Coloma de Gramenet
Associació de Veïns Les Planes, de Sant Joan
Aula actual
Despí

G-58383431

56
55
54
54
52
52
50
39
31
28

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
CIF
G-61356689
G-66075128
G-64646029
G-58422791
G-65937005
G-66939679
G-64680986
G-63527170
G-66640111
F-65747461
R-0801194-B
G-66033721
G-98896533
G-59437574
G-66774076
G-58064387
F-66536145
G-62188214
G-63832786
G-58303702
G-65515363
G-65727133
G-66008616
G-59739623
G-58537945
G-65663841

ENTITAT
NOM PROJECTE
PUNT DE REFERÈNCIA
Mentoria per a la igualtat d'oportunitats
ASSOCIACIÓ EMPREMTES SERVEIS TERAPÈUTICS
El@bora'l
I FORMATIUS
Gaudim del grup, aprenem de l'entorn, repassem
ASSOCIACIÓ MULTICULTURAL SANT CUGAT
aprenentatges "Fem Casal, fem estiu"
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS FONT DELS CAPELLANS
Visc a la Font!
ASSOCIACIÓ RIBORQUESTA
Riborquestra
Detecció de persones no ateses, promoció de la
ASSOCIACIÓ SOM DEL BARRI (EN CONSTITUCIÓN) igualtat d'oportunitats
impuls de la participació
ciutadana al districte de Nou Barris
ASSOCIACIÓ
PER
AL
DESENVOLUPAMENT Plantem la llavor. Acollida i formació de joves migrants
CULTURA, AMBIENTAL I HUMÀ
en l'àmbit de l'agricultura ecològica
LA VIBRIA D'INICIATIVES CULTURALS PER A LA
Inercoolturalitat a l'entitat
TOLERÀNCIA I LA INTEGRACIÓ SOCIAL
LGTB VIOLETA
Informació sectorials i entitat en el territori català
IACTA SOCIOJURÍDICA, S.C.C.L.
Dret a les escoles
COMUNIDAD HERMANAS TERESIANAS
Regenerem relacions
ASSOCIACIÓ DE MARES DE DIA - LLARS DE
Xarxes de Llars Veïnes
CRIANÇA
ASOC LET'S WOMEN
Escoles de vida en equitat
Memòria Popular de les dones a l'Alt Berguedà a
ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL PEDRAFORCA
l'entorn del Pedraforca
ASSOCIACIÓ
CATALANA
DE
GOSSOS
PROREC-K9 PROtecció i RECuperació de víctimes de
ENSINISTRATS D'AJUDA A LES PERSONES I A LA
violència masclista
SOCIETAT
AMPA ESCOLA SANTA EULÀLIA
En els espais de lleure coeduquem
SERVEIS FINANCERS ISLAMICS-COOPHALAL SCCL
Programa "Oportunitat" per a dones
(EN CONSTITUCIÓN)
www.guiaemancipació.org: un recurs compartit per al
FEDERACIÓ D'ENTITATS AMB PROJECTES I PISOS
jovent tutelat i extutelat i per als professionals que
ASSISTITS
els/les hi acompanyen
FUNDACIÓ CIUTADANIA MULTICULTURAL
Diàlegs Virtuosos
FEDERACIÓ CATALANA D'ESCOLTISME I GUIATGE
Procés d'unitat d'escoltisme i guiatge català
ASSOCIACIÓ DE DONES PONT DE RABENTÍ
Les dones de Cercs amb la cultura històrica
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE VELA ACCESSIBLE I
FES'TE A la mar jove!
VELA PER A TOTHOM MEDITERRÀNEA
CENTRO DE ESTUDIOS Y INVESTIGACIÓN EN
Programa "Oportunitat" per joves
ECONOMIA Y FINANZAS ISLAMICAS (CEIEFI)
ASSOCIACIÓ
DE
FORMACIÓ
PERMANENT Activitats de reconeixement de la diversitat i el foment
D'ADULTS CREIXENT
de la convivència
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BADIA DEL VALLÈS
Sensibilització i prevenció contra la violència de gènere
ASSOCIACIÓ ARRISSALAH
Voler és poder
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PUNTS
63
61
61
60
60
60
59
59
59
58
57
56
55
55
54
53
53
52
50
48
45
43
41
38
35
33
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CIF
G-58426305

ASSOCIACIÓ
VERNEDA

ENTITAT
COORDINADORA

NOM PROJECTE
VERN

DE

LA

Participació, Cultura i Comunitat

PUNTS
30

Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o
malaltia mental
CIF
G-61574687
G-60219763

ENTITAT
NOM PROJECTE
ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA MALALTIA DE
Respir ACMAH
HUNTINGTON
ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA Colònies per a nens i nenes amb diabetis 2017

PUNTS
60
59

Tercer.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir amb
els requisits de la convocatòria:
Àmbit de Benestar Social
CIF
G-61246401

ENTITAT
NOM PROJECTE
ASSOCIACIÓ DE PARES DE NENS
Comunicar dins la família
SORDS DE CATALUNYA-L'ESPLAI

G-60592458

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE VI Festival Benèfic per la Lluita Contra
CIÈNCIES DE LA SALUT
la SIDA.

G-65192650

Associació El Far, de Garriga, La

Socialització integració de persones
amb trastorn mental sever

G-66940024

Associació Inclús

Inclús, cinema i discapacitat

G-66688540

Associació las historias de Sofía

Fem-ho junts per la infància

G-60859477

ASSOCIACIÓ
PER
A
LA
Grups psicoeducatius pel tractament de
SUPERACIÓ DE L'ANSIETAT I LA
la depressió i l'ansietat de persones
DEPRESSIÓ
GRUPS
D'AJUDA
amb risc d'exclusió social.
MÚTUA - ASSADEGA'M

G-63274534

Col·loquis sobre l'acció social i el tercer
sector a Catalunya

G-64922131
U-66344722
G-58371907

G-62394556

G-60280328

G-66589029
G-08514978

Associació xarxa digital catalana

AT2 ACCIÓ TRANSVERSAL PER LA
Dona activa't i participa
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
ATRA_ATART Ute ley 18/1982-ute
Horta amb Gràcia
salut mental gracia

MOTIU EXCLUSIÓ
Presentació fora de termini.
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
activitats o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Presentació fora de termini.
Incompliment Base 6: no acredita estar
inscrita en el registre corresponent a la data
de finalització del termini de presentació de
sol.licituds-20.03.2017Incompliment Base 3: no es subvencionaran
activitats o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Presentació fora de termini.
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
activitats o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Presentació fora de termini.

Incompliment Base 6: la UTE no te
personalitat jurídica
Incompliment Base 8: en cas de presentació
Informació i assessorament sobre el
FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR
de més d'un projecte per la mateixa entitat, la
procediment de modificació de la
ASPANIAS
sol·licitud presentada amb posterioritat
capacitat i la tutela
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
6è.Congrès Català de Salut Mental:
FUNDACIÓ CONGRÉS CATALÀ DE
activitats o actes puntuals com exposicions,
"Migracions, Exili i Refugi: Drets
SALUT MENTAL
congressos, jornades, festes, publicacions,
Humans i Salut Mental"
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 8: en cas de presentació
de més d'un projecte per la mateixa entitat, la
FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ Bàsquet per a tothom.
sol·licitud presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment Base 20: no són
Proposta d'energia sostenible pel
Fundació el Xiprer Vallès Oriental
subvencionables l'adquisició de béns
menjador social i casa d'acollida
materials i equipaments inventariables.
Fundación Casa Asilo de San Andrés 2a. Fase d'implementació del projecte
Presentació fora de termini.
de Palomar
ACP "Com a Casa"
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CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

G-59866533

Grup Cultural La Teia

F-62635859

TEB BARCELONA SCCL

F-58468919

TEB Gestió Empresarial, SCCL

Q-0818003-F

Universitat Politècnica de Catalunya

MOTIU EXCLUSIÓ
Incompliment Base 2: les activitats no
s'ajusten als objectius específics de l'àmbit de
Benestar Social.

Fem art i cultura a Vilada
TEBVIST.- La televisió del centre
ocupacional del grup TEB
Famílies de persones amb discapacitat
intel·lectual a càrrec - qüestions
relatives a la seva vida i el seu futur.
Estudis universitaris en tecnologia i
societat

Presentació fora de termini.
Presentació fora de termini.
Incompliment Base 6: la UPC no compleix el
requisit de ser entitat privada sense afany de
lucre

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

G-63999049

ALIA, ASSOC. CULTURAL DE Fem memòria. Fem Història del
DONES PER A LA RECERCA I moviment feminista de la província de
L'ACCIÓ
Barcelona

G-66969924

ASOC. ClUB AMIC DE WANAFRICA

G-60914082

ASOCIACIÓN ANDALUZA VIRGEN
Romeria del Rocio a Catalunya
DEL ROCIO

G-66409319

ASSOCIACIÓ 17 DE MAIG

Projecte
AssoCat,
associacionisme a Catalunya

G-66661653

ASSOCIACIÓ
TUDANZAS

Festival Social TUDANZAS 2017

G-59196949

Dones
valentes:
Agents
d'una
ASSOCIACIÓ D'ASSISTÈNCIA A
informació no masclista sobre les
DONES AGREDIDES SEXUALMENT
violències sexuals

G-59164004

ASSOCIACIÓ
DE
PARES
D'ALUMNES DE L'INSTITUT PIUS Documental "Visites" (títol provisional)
FONT I QUER

G-65727901

ASSOCIACIÓ EQUAL SAREE

G-66477944

ASSOCIACIÓ GENDER AND LGTB II Fase Campanya " Sóc diferent, sóc
LAB
com tu"

G-66514621

ASSOCIACIÓ GENEREM!

G-62823000

ASSOCIACIÓ GRUP D'AMICS GAIS,
Documental: Lesbianes canvis i reptes
LESBIANES, TRANSSEXUALS I
actuals a Barcelona i província
BISEXUALS (GAG)

G-65571861

ASSOCIACIÓ
QUOTIDIANA

CULTURAL

Coloquio: África, hoy; "más allà del
espejo".

Projecte

El pati de l'escola en igualtat - Diagnosi
i intervenció d'igualtat de gènere a
l'espai d'esbarjo

Vídeos per la visibilització, suport de les
persones Trans* i formacions

INSTITUT Raons per ser feminista. Observatori iQ
2017
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MOTIU EXCLUSIÓ
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 2: l'objectiu del projecte
no s'emmarca dins els àmbits d'Igualtat i
Ciutadania
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 8: en cas de presentació
de més d'un projecte per la mateixa entitat, la
sol·licitud presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
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CIF

ENTITAT

G-66635798

G-60688157
G-65089179

ASSOCIACIÓ
LA
CONSTITUCIÓN)

NOM PROJECTE

LLUNA

(EN

Associació La Lluna horts solidaris

Model d'Intervenció en l'àmbit d'atenció
ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA a dones en procés de recuperació de la
INSERCIÓ SOCIAL DE DONES
violència
viscuda,
des
d'una
perspectiva de coaching sistèmic.
ASSOCIACIÓ MARESMÓN
Projecte Inserim

G-66854894

ASSOCIACIÓ SOCIAL BUSINESS
CITY
BARCELONA
(EN
CONSTITUCIÓN)

G-66048893

CÀMERES I ACCIÓ ASSOCIACIÓ

G-64619489

CORAL MOIXAINA

G-63103006

FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM

G-63906473

FUNDACIÓ
CANDEL

G-60875317

GRUP COLÒNIES A BORREDÀ

G-62458757

GRUPS ASSOCIATS PEL TREBALL
SOCIOCULTURAL

G-60543733

HERMANADAD ANDALUZA LOS
ROCIEROS DE CIUDAD BADIA

F-65747461

IACTA SOCIOJURÍDICA, S.C.C.L.

G-58209594

INSTITUTO
ROMANO
ASUNTOS
SOCIALES
CULTURALES (IRASC)

PRIVADA

PACO

PARA
Y

MOTIU EXCLUSIÓ
Incompliment Base 2: l'objectiu del projecte
no s'emmarca dins els àmbits d'Igualtat i
Ciutadania
Presentació fora de termini

Presentació fora de termini
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
actuacions o actes puntuals com exposicions,
Empresa social: generant oportunitats
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
Documental social participatiu: (De) actuacions o actes puntuals com exposicions,
Construïm el refugi
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 2: l'objectiu del projecte
Concerts de Cant Coral
no s'emmarca dins els àmbits d'Igualtat i
Ciutadania
Espai d'acollida socio lingüística i
Fora de termini
formació laboral
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
Campanya de promoció de l'exposició actuacions o actes puntuals com exposicions,
"Candela llibertat d'expressió"
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
"A pas valent" Trobada Catalana de actuacions o actes puntuals com exposicions,
Monitors i Monitores 2017 - Berga
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
SANT
COSME
CONVIU,
Desenvolupament Cultural i Comunitari
Presentació fora de termini
al Barri de Sant Cosme
Incompliment Base 2: l'objectiu del projecte
Romeria del Rocio en Catalunya
no s'emmarca dins els àmbits d'Igualtat i
Ciutadania
Incompliment Base 8: en cas de presentació
OFICANPE-Oficina de cancel·lació de més d'un projecte per la mateixa entitat, la
d'antecedents penals i policials
sol·licitud presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
Elaboració i publicació del diari
actuacions o actes puntuals com exposicions,
Nevipens Romani i la revista O
congressos, jornades, festes, publicacions,
Tchatchipen
premis, estudis o investigacions

Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o
malaltia mental
CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE
Escola d'estiu per nens i nenes amb
autisme.

G-66346149

Asoc. Autisme Idea

G-08572554

ASPANIN
Somriu per vacances
ENTRESOL, ASSOCIACIÓ PER
L'HABITATGE I LA DISCAPACITAT "Casa meva: un canvi transcendent"
INTELECTUAL

G-66690801
F-66844366

Luika SCCL

Programa de caps de setmana i
vacances.
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MOTIU EXCLUSIÓ
Incompliment Base 7: no s'acredita
l'experiència de dos anys en activitats de
Respir
Presentació fora de termini.
Incompliment Base 7: no s'acredita
l'experiència de dos anys en activitats de
Respir
Incompliment Base 7: no s'acredita
l'experiència de dos anys en activitats de
Respir
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Quart.- DISPOSAR la despesa total de dos milions cent quaranta-nou mil tres-cents
quatre euros amb quaranta-nou cèntims (2.149.304,49 €), desglossats de la següent
manera:
- Un milió dos-cents noranta-nou mil tres-cents quatre euros amb cinquanta-nou
cèntims (1.299.304,59.-€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60100/23100/48901, del pressupost de la Corporació per a l’any 2017.
- Quatre-cents noranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-tres
cèntims
(499.999,93.-€)
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/60300/23110/48900, del pressupost de la Corporació per a l’any 2017.
- Tres-cents quaranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-set
cèntims
(349.999,97.-€),
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/60100/23101/48900, del pressupost de la Corporació per a l’any 2017.
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-2017
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2017
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 2017 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 2018 la justificació de l’activitat
subvencionada d’acord amb el que s’estableix a la base 23 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-2017
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2017
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.
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Sisè.- PUBLICAR la resolució de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) en el termini de deu dies des de la resolució i publicar-la, també, en
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona.
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La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dóna fe.
Vist i Plau
La presidenta,
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