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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2018 

 
A la ciutat de Barcelona, el 8 de febrer de 2018, 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 
accidental del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM) i amb 
l’assistència del vicepresident segon, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU) i dels 
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), senyor Valentí 
Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU), senyors Antoni García i 
Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon Mut i Bosque 
(ERC-AM) i Juanjo Puigcorbé i Benaiges (ERC-AM) i els diputats i diputades amb veu 
però sense vot següents: senyor 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 assisteixen a la sessió l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el 
tresorer accidental, senyor Jordi Espasa Costa i el director de serveis de secretaria, 
senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència la presidenta, senyora Mercè Conesa i Pagès (CiU), 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), i els diputats i diputades senyors Miquel Forns i Fusté (CiU), Joan 
Carles García i Cañizares (CiU), Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM) i senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP) i Alexandra Sevilla i 
Oliveras (Entesa). 
 
Oberta la sessió pel senyor Guiteras, aquest diu: Bon dia a totes i a tots. Si els 
sembla, començaríem aquesta sessió ordinària de la Junta de Govern. Primer de tot, 
excusar la presidenta, que avui és de viatge oficial per una delegació a Kuala Lumpur i 
després, també, excusar l’absència de diferents diputades i diferents diputats que han 
presentat les seves excuses per no assistir a la Junta de Govern degut a situacions 
meteorològiques, en aquests municipis on ha començat a nevar i, després, es diu que 
vindran cap a nosaltres. 
 
I, tot seguit, 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 gener de 2018. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona en el 
procediment núm. 304/2015-B, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 30 
de juny 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident ocorregut el dia 13 de 
setembre de 2014, mentre el senyor XXX circulava amb el vehicle matricula XXX, 
propietat del senyor XXX per la carretera BV-5111, a l’altura del punt quilomètric 
21, a causa del fregament contra una fita de pedra que es trobava al voral de la 
via.- 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el 
procediment núm. 421/2016-E, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 12 
de setembre de 2016, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de 
trànsit ocorregut el 18 d’octubre de 2015, a la carretera BP-1241, a causa de 
l’existència de sorra a la calçada. 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13543/2017, de data 21 de 

desembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució d’autorització emesa el 16 d’octubre de 2017 (exp. núm. UDPH 
2017001659), pel Cap de la Demarcació Territorial de Girona, per la part de la 
resolució d’autorització que inclou el càlcul del cànon, que la Diputació ha de 
pagar per la utilització/ocupació de béns de domini públic hidràulic. 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2018, organitzades per entitats culturals sense finalitat de 
lucre, per un import màxim de 450.000 €. 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a finançar programacions anuals d’activitats 
de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2018, organitzades o 
impulsades per federacions de caràcter cultural, per un import màxim de 
150.000€. 
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7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i bases específiques del premi Frederic Roda de teatre, corresponent 
a l’any 2018, per import de 8.000 €. 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

Gerència d’Espais Naturals 
 

8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Bancària “La Caixa”, 
amb l’objectiu d’establir la cooperació en el desenvolupament i execució 
d’actuacions per a la protecció, promoció, conservació d’espais naturals, així com 
l’establiment d’infraestructura verda a la província de Barcelona, amb una 
aportació per part de la Fundació Bancària “La Caixa” de 700.000 €. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de gener de 2018.- Pel 
president accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 25 de gener de 2018, 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 del Ple, donar compte de la 
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona en 
el procediment núm. 304/2015-B, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 30 
de juny 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident ocorregut el dia 13 de 
setembre de 2014, mentre el senyor XXX circulava amb el vehicle matricula XXX, 
propietat del senyor XXX per la carretera BV-5111, a l’altura del punt quilomètric 
21, a causa del fregament contra una fita de pedra que es trobava al voral de la 
via.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta 
assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha dictat una Sentència en el 
procediment núm. 304/2015-B, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 30 de 
juny 2015, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l’accident ocorregut el dia 13 de setembre de 2014, 
mentre el senyor XXX circulava amb  el vehicle matricula XXX, per la carretera BV-
5111, propietat del senyor XXX a l’altura del punt quilomètric 21, a causa del 
fregament contra una fita de pedra que es trobava al voral de la via. 
  
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, de 
les proves practicades es desprèn un mal funcionament del servei públic i, per tant, es 
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conclou que existeix una connexió causal entre el funcionament del servei públic i els 
danys materials produïts. 
 

Vist que, segons el peritatge realitzat i la factura de reparació, la quantia dels danys 
queda fixada en 1.000 euros més els interessos legals. 
 

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 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 de la Sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona en el procediment núm. 304/2015-B, 
que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny 2015, que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de 
l’accident ocorregut el dia 13 de setembre de 2014, mentre el senyor XXX circulava 
amb el vehicle matricula XXX, propietat del senyor XXX per la carretera BV-5111, a 
l’altura del punt quilomètric 21, a causa del fregament contra una fita de pedra que es 
trobava al voral de la via. En conseqüència: 
 

1. Anul·la la resolució impugnada. 
2. Declara la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i la 

condemna a indemnitzar al senyor XXX en la quantia de 1.000 euros més els 
interessos legals. 

 

Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16.” 
 

3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el 
procediment núm. 421/2016-E, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 12 
de setembre de 2016, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de 
trànsit ocorregut el 18 d’octubre de 2015, a la carretera BP-1241, a causa de 
l’existència de sorra a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 421/2016-E, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 12 de 
setembre de 2016, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 
18 d’octubre de 2015, a la carretera BP-1241, a causa de l’existència de sorra a la 
calçada. 
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Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, de 
les proves practicades es desprèn un mal manteniment de la calçada i, per tant, es 
conclou que existeix una connexió causal entre el funcionament del servei públic i els 
danys materials produïts. 
 
Vist que, segons el peritatge realitzat i la factura de reparació, la quantia dels danys 
queda fixada en 1.000 euros. 
 
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 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 de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el procediment núm. 421/2016-E, 
que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona, de 12 de setembre de 2016, que desestimava 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts 
amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 18 d’octubre de 2015, a la carretera BP-
1241, a causa de l’existència de sorra a la calçada. En conseqüència: 
 

1. Anul·la la resolució impugnada. 
2. Declara la responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona i la 

condemna a indemnitzar al senyor XXX en la quantia de 5.254,44 euros, més 
els interessos legals des de la reclamació en via administrativa. 

3. Imposa les costes del procediment a càrrec de la Diputació de Barcelona, fins 
el límit de 200 euros. 

 
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13543/2017, de data 21 de 
desembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució d’autorització emesa el 16 d’octubre de 2017 (exp. Núm. UDPH 
2017001659), pel Cap de la Demarcació Territorial de Girona, per la part de la 
resolució d’autorització que inclou el càlcul del cànon, que la Diputació ha de 
pagar per la utilització/ocupació de béns de domini públic hidràulic.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El 19 d’abril de 2017 la Diputació de Barcelona (DIBA) va sol·licitar autorització per les 
obres del projecte d’ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de 
vista alegre a la carretera B-522, dins del terme municipal de Manlleu (exped. Núm. 
UDPH 2017001659). 
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L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va tramitar el corresponent expedient 
administratiu que ha finalitzat amb la resolució d’autorització emesa el 16 d’octubre de 
2017 (Exp. núm. UDPH 2017001659), pel Cap de la Demarcació Territorial de Girona. 
 

En aquesta resolució, l’ACA autoritza a la DIBA a realitzar les obres sol·licitades i 
calcula el cànon que la DIBA ha de pagar per la utilització/ocupació de béns de domini 
públic hidràulic. 
 

Aquesta corporació considera que la part de resolució d’autorització que inclou el 
càlcul del cànon no és ajustada a dret, ja que entén que les obres derivades de 
l’ampliació del pont formen part de la carretera i, per tant, són domini públic viari. Així, 
les carreteres, i tots els seus elements, com a béns de domini públic no poden estar 
gravats per cap tribut i menys per un cànon atès el que disposa l’article 80 de la Llei de 
bases de règim local (LBRL) i l’article 7.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre que 
aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPEL). 
 

D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC) la Diputació 
de Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
corporació. 
 

Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs contenciós 
administratiu, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la 
defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la corporació, en 
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució 
d’autorització emesa el 16 d’octubre de 2017 (Exp. núm. UDPH 2017001659), pel Cap 
de la Demarcació Territorial de Girona, per la part de la resolució d’autorització que 
inclou el càlcul del cànon, en base a les consideracions contingudes en la part 
expositiva de la present resolució. 
 

Segon. DESIGNAR al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial i de la 
representació de la corporació en aquest recurs.” 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2018, organitzades per entitats culturals sense finalitat de 
lucre, per un import màxim de 450.000 €.- 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 següent: 
 
“FETS 
 
Una de les qualitats que més identifica, des de temps llunyans i encara ara, la societat 
catalana, és la seva capacitat associativa. La societat civil ha sabut sempre agrupar-se 
i organitzar-se per tal d’assolir uns determinats objectius, que segons els temps i les 
circumstàncies, han estat de caràcter ben divers: polítics, econòmics, culturals, 
religiosos, socials, laborals, esportius, etc., però que en tots els casos han influït 
decisivament en el desenvolupament d’un teixit social molt ric, divers i actiu. 
 
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre 
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents 
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats. 
 
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de 
generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser 
unes grans transformadores de l’espai públic. Han desenvolupat una funció 
organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles 
en els processos de participació ciutadana.  
 
La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i 
de l’associacionisme cultural, especifica al seu preàmbul que, tal com correspon a 
unes institucions de govern representatives d’una societat oberta, plural i democràtica 
com és la catalana, l’administració no ha d’entrar en competència ni ha de pretendre 
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sinó que: 
 

a) Ha de reconèixer el caràcter i la voluntat de servei públic que caracteritza la 
majoria d’aquestes entitats; 

b) Ha de donar suport i facilitats per al desenvolupament de la vida associativa. 
 
En conseqüència, les administracions públiques han d’ajustar-se a uns criteris 
metòdics i racionals d’aplicació d’uns recursos públics que han d’afavorir el 
desenvolupament cultural i han de contribuir d’una manera significativa a preparar les 
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la 
societat. 
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L'Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona ha assolit i 
consolidat un elevat grau de compromís i de servei envers els ajuntaments i la 
ciutadania, treballant en diferents àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i 
tradicional.  
 
Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme 
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment 
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es 
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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 en 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 Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports es volen fomentar les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades 
per les entitats culturals sense finalitat de lucre. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (450.000.- EUR) per a les activitats de 
cultura popular i tradicional organitzades per les entitats culturals amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
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 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. 
 
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. 201820185120009573), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i 
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 
2018, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre, el text íntegre de la 
qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DURANT L’ANY 2018, ORGANITZADES PER LES ENTITATS 
CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009573 

 
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. 
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2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 

1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2018. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les 
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2018, aquestes subvencions tenen 
com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de 
cultura popular i tradicional  a la demarcació de la Diputació de Barcelona, vinculades a: 

 
- Cicle festiu dels municipis i comunitats. 
- Mostres i trobades de cultura popular i tradicional. 
- Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional. 
- Producció de nous espectacles de cultura popular. 
- Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la 

conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva. 
- Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària. 

 
No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin: 
 

- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  
- Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 

encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Àpats populars. 
- Tallers i/o activitats formatives. 
- Edicions de publicacions o material de suport electrònic. 
- Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials. 
- Programes de recerca i estudi. 
- Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 
- Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística. 

 
Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de 
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les 
programacions anuals de l’entitat.  

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 
31 de desembre de 2018. 

 
4.  Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiàries 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: 
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Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit 
es detallen: 

 

 Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre i de caràcter cultural que 
tinguin domicili social a la demarcació de Barcelona i així consti als seus estatuts. 
 
El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus 
estatuts. 
 
Queden, per tant, excloses les associacions de veïns, els partits i associacions 
polítiques i sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que 
aborden els aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats.  

 
També queden excloses d’aquesta línia de subvencions les activitats organitzades 
per entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, 
Agrupacions ...), per tenir una convocatòria pròpia de subvencions. 
 
Tampoc podran participar les administracions públiques. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
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) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

el model normalitzat (Annex 1) detallant el període d’execució de les activitats. 
6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 

model normalitzat (Annex 2). 
7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
8) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat (Annex 3). 

10) Declaració en què es manifesti disposar, si s’escau, 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).  
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11) En el cas que es sol·liciti una subvenció per import superior als 10.000€, declaració de 
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració 
en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex 5).  

12) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris 
específics d’atorgament de les subvencions 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 

 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
hàbils. 
 
Les sol·licituds, podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o 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 al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Només es podrà subvencionar un projecte/activitat per sol·licitant. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 
187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres, 
de 8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a divendres, de 8,30 
a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8.30 
a 14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans 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 
sol·licitant per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la 
indicació que si no ho fa així s’entendrà desistit de la seva sol·licitud. 

 
8. Procediment de concessió 

 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

 

9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions


 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

13 
 

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius: 

 
1. Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 

concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 punts, 
repartits de la següent forma: 

 
a) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts. 
b) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5 

punts. 
 

2. Impacte cultural i social del projecte presentat, fins a 10 punts, que es valorarà en base 
a: 

 
a) Públic assistent, accessibilitat i durada de l’activitat presentada, fins a 4 punts. 
b) Participació i integració d’altres entitats, fins a 3 punts. 
c) Repercussió territorial, fins a 3 punts. 

 
3. Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, fins a 5 punts, valorat en base 

a: 
 

a) La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a 
participant en el projecte, fins a 3 punts. 

b) Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon 
desenvolupament del projecte, fins a 2 punts. 

 
4. Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, valorat en base a les accions de difusió i els 

mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 
 

5. Tipologia de l’activitat, segons el següent barem no acumulatiu: 
 

a) Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o elements festius declarats 
Patrimoni festiu de Catalunya (Decret 389/2006, de 17 d’octubre), 10 punts. 

b) Festes Majors o cicle festiu, 8 punts. 
c) Trobades i festes pròpies del territori, 6 punts. 
d) Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada entitat, 4 punts. 
e) Festivals, concursos i obres de teatre, 4 punts. 
f) Reparació o creació d’elements festius, 2 punts. 

 
6. Capacitat d’organització de l’entitat, fins a 10 punts, valorada en base a: 

 
a) Les activitats culturals programades de manera continuada al llarg de l’any, on es 

tindrà especialment en compte les activitats vinculades al dia de l’associacionisme 
cultural, fins a 5 punts. 

b) La repercussió territorial de les seves activitats, fins a 3 punts. 
c) El grau de col·laboració amb altres entitats, fins a 2 punts. 

 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
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10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària  
 
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria serà de QUATRE-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS (450.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 de l’exercici 2018, destinada a subvencionar activitats de Cultura 
Popular i tradicional. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre tots els sol·licitants, en relació als punts assignats. El valor mig del 
punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de valoracions 
superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que aconsegueixin la 
puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram. A partir del tram 
mig, els trams superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, 
que quedarà degudament motivat en l’informe d’instrucció. 
 
No s’atorgaran subvencions per import superior a 20.000€  
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total del projecte/activitat subvencionada. 

 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports. 
 
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: 
 

 President delegat de l’Àrea de Cultura Educació i Esports, que actuarà com a 
president, o persona en qui delegui 

 Diputat delegat de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Un representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui. 

 Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Dos representants de la Gerència de Serveis de Cultura, un dels quals actuarà com a  
secretari. 

 
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, no esgotar el crèdit total 
previst. 
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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/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. 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de la recepció 
de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 

 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la 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. 
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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 

 
16. Despeses subvencionables 

 
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 

 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 

 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats 
subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple, 
o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de 
l’entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal tècnic, administratiu o directiu; 
adquisició de material o reparació de maquinària, etc.) sempre que no superin el 5% de 
les despeses directes imputades.  

 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no 
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 

 
Les factures han d’estar datades l’any 2018, han d’anar a nom de l’entitat beneficiària i han 
d’haver estat efectivament pagades. 
 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
17. Despeses no subvencionables 
 
No seran subvencionables les següents despeses: 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats 
directament a l’activitat/projecte presentat. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a 
l’activitat/projecte presentat. 

 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport 
electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.  

 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 
patrimoni de l’entitat. 

 Honoraris de professorat 
 

18. Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat 
subvencionada. 
 
19. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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20. Termini i forma de justificació 
 

1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans de les dates 
següents: 

 
Quan l’execució del projecte/activitat subvencionada sigui durant el primer semestre del 
2018, la data màxima de justificació serà el 30 d’octubre del 2018. Per a les executades 
durant el segon semestre de l’any, la data màxima de justificació serà el 28 de febrer de 
2019. 

 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat 

que revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, i contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades,  els resultats obtinguts i 
les desviacions respecte el pressupost previst. 

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 

 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. 

 

 Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.  

 

 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. 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 com a mínim pel 10% de les factures de més 
import de les imputades a la subvenció, sempre i quan l’import sigui igual o superior al 
20% la subvenció concedida o, en el seu cas, per les factures que correspongui fins a 
arribar a aquest percentatge. 

 
21. 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 
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subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  

 
22. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 

 
23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració de les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 

 
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.  
 
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de 
Barcelona per al mateix projecte, ni aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la 
mateixa activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019". 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 
25. 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, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions. 

 
26. 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. 

 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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27. 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 l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  
 
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
28. Obligats al reintegrament   

 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 

 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possible els 
incompliments o consentissin el de qui d’ells depengui. Així mateix seran responsables en 
tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 

 
29. 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. 

 
30. 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, MITJANÇANT EL 
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR 
ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA 
DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2018, 
ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE, 
PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA. 
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CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009573 

 
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/cultura/subvencions. 

 
Primer. Beneficiaris. 

 
Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre i de caràcter cultural que tinguin 
domicili social a la demarcació de Barcelona i així consti als seus estatuts. 
 
Queden, per tant, excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i 
sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els aspectes 
culturals de forma secundària en les seves activitats.  
 

També queden excloses d’aquesta línia de subvencions les activitats organitzades per 
entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions...), per 
tenir una convocatòria pròpia de subvencions. 
 

Tampoc podran participar les administracions públiques. 
 

Segon. Objecte. 
 

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2018. 
 

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. 
 

L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria serà de QUATRE-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS (450.000 €). No podran atorgar-se subvencions per import 
superior a l’esmentada consignació pressupostària. 
 

L’import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre tots els sol·licitants, en relació als punts assignats. El valor mig del 
punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de valoracions 
superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que aconsegueixin la 
puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram. A partir del tram 
mig, els trams superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, 
que quedarà degudament motivat en l’informe d’instrucció. 
 

No s’atorgaran subvencions per import superior a 20.000.- EUR 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions


 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

21 
 

L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total del projecte/activitat subvencionada. 
 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
 

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 
hàbils. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 
31 de desembre de 2018. 
 
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans de les dates 
següents: Quant l’execució del projecte/activitat subvencionada sigui durant el primer 
semestre del 2018, la data màxima de justificació serà el 30 d’octubre del 2018. Per a les 
executades durant el segon semestre de l’any, la data màxima de justificació serà el 28 de 
febrer de 2019.” 

 
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 modelari normalitzat per sol·licitar la participació en la 
convocatòria destinada a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar 
dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2018, organitzades 
per les entitats culturals sense finalitat de lucre, promoguda per la Gerència de Serveis 
de Cultura que s’adjunta com a annex 3. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (450.000.- EUR) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2018 
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 i a la Seu 
electrònica de la Diputació.” 
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6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a finançar programacions anuals 
d’activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins 
de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2018, organitzades o 
impulsades per federacions de caràcter cultural, per un import màxim de 
150.000€.- 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 següent: 
 
“FETS 
 
Una de les qualitats que més identifica, des de temps llunyans i encara ara, la societat 
catalana, és la seva capacitat associativa. La societat civil ha sabut sempre agrupar-se 
i organitzar-se per tal d’assolir uns determinats objectius, que segons els temps i les 
circumstàncies, han estat de caràcter ben divers: polítics, econòmics, culturals, 
religiosos, socials, laborals, esportius, etc., però que en tots els casos han influït 
decisivament en el desenvolupament d’un teixit social molt ric, divers i actiu. 
 
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre 
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents 
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats. 
 
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de 
generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser 
unes grans transformadores de l’espai públic. Han desenvolupat una funció 
organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles 
en els processos de participació ciutadana.  
 
La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i 
de l’associacionisme cultural, especifica al seu preàmbul que, tal com correspon a 
unes institucions de govern representatives d’una societat oberta, plural i democràtica 
com és la catalana, l’administració no ha d’entrar en competència ni ha de pretendre 
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sinó que: 
 

a) Ha de reconèixer el caràcter i la voluntat de servei públic que caracteritza la 
majoria d’aquestes entitats; 

b) Ha de donar suport i facilitats per al desenvolupament de la vida associativa. 
 
En conseqüència, les administracions públiques han d’ajustar-se a uns criteris 
metòdics i racionals d’aplicació d’uns recursos públics que han d’afavorir el 
desenvolupament cultural i han de contribuir d’una manera significativa a preparar les 
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la 
societat. 
 
L'Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona ha assolit i 
consolidat un elevat grau de compromís i de servei envers els ajuntaments i la 
ciutadania, treballant en diferents àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i 
tradicional.  
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Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme 
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment 
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es 
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació. 
 
Les associacions poden constituir federacions per assolir millor les finalitats que els 
són pròpies i facilitar la coordinació. La present convocatòria està adreçada a 
subvencionar programacions anuals d’activitats de foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2018, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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 en 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 Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports es volen fomentar les programacions anuals d’activitats de foment i difusió de 
la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2018, organitzades o impulsades per federacions de caràcter 
cultural. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CENT 
CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
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. 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

36 
 

Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 

Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 

Vist el 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. 201820185120009583), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les programacions anuals 
d’activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2018, organitzades o impulsades 
per federacions de caràcter cultural, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

 “CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR PROGRAMACIONS ANUALS D’ACTIVITATS DE FOMENT I DIFUSIÓ DE LA 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2018, ORGANITZADES O IMPULSADES 
PER FEDERACIONS DE CARÀCTER CULTURAL 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009583 
 
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 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

37 
 

Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades a finançar programacions anuals d’activitats de foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2018, organitzades o impulsades per federacions de caràcter 
cultural. 
 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2018, aquestes subvencions hauran 
de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la cultura 
popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona. 
 
No seran objecte de subvenció les següents activitats: 
 

- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  
- Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 

encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Àpats populars. 
- Edicions de publicacions o material de suport electrònic. 
- Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 
- Les festes majors i altres festes del cicle festiu de caràcter local. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 
31 de desembre de 2018. 
 
4. Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiàries 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: 
 

 Federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió d’associacions 
sense ànim de lucre i de caràcter cultural. S’entén per federació, la unió d’associacions 
d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

 
El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus 
estatuts. 
 

 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en 
els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona sempre i 
quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines representin com 
a mínim el 50% de la seva totalitat. 

 
Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes 
culturals de forma secundària en les seves activitats.  
 
També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les 
entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions. 
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2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
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) Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord 

amb el model normalitzat (Annex 1). 
6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 

model normalitzat (Annex 2). 
7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
8) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat (Annex 3). 

10) Declaració en què es manifesti disposar, si s’escau, de les certificacions legalment 
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les 
activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).  

11) En el cas que es sol·liciti una subvenció per import superior als 10.000€, declaració 
de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex 
5). 

12) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris 
específics d’atorgament de les subvencions. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà transcorreguts 20 dies 
hàbils. 
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Les sol·licituds, podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o 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 al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona: c/ Comte d'Urgell, 
187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona (de dilluns a divendres, 
de 8.30 a 14 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona (de dilluns a divendres, de 8,30 
a 14 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8.30 
a 14 h). També es podran presentar per qualsevol dels mitjans 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 
sol·licitant per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la 
indicació que si no ho fa així s’entendrà desistit de la seva sol·licitud. 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius: 
 

1) Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, 
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 
punts, repartits de la següent forma: 

 
a) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts. 
b) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 

5 punts. 
 

2) Impacte cultural i social del projecte, fins a 10 punts que es valorarà en base a: 
 

a) Rellevància de les activitats presentades, fins a 4 punts. 
b) Promoció del treball cooperatiu amb les entitats de la federació i les d’altres 

sectors, fins a 4 punts. 
c) Incidència increment de públics, fins a 2 punts. 

 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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3) Activitats que introdueixin elements innovadors i/o temàtiques poc difoses per al 
territori i les vinculades directament amb la celebració del Dia de l’Associacionisme 
Cultural, fins 5 punts, repartits de la següent forma: 

 
a) Elements innovadors i/o temàtiques poc difoses, fins a 2 punts. 
b) Activitats vinculades directament amb la celebració del Dia de l’Associacionisme 

Cultural, fins a 3 punts. 
 

4) Programació de tallers i/o activitats formatives, fins a 5 punts. 
 

5) Repercussió territorial del projecte presentat, fins a 5 punts, valorada segons el 
següent barem no acumulatiu: 

 
a) Àmbit municipal, 1 punt. 
b) Àmbit supramunicipal, 2 punts. 
c) Àmbit comarcal, 3 punts. 
d) Àmbit provincial, 4 punts. 
e) Àmbit autonòmic, 5 punts. 

 
6) Pla de difusió de les activitats o esdeveniments, valorat en base a les accions de 

difusió i els mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 
 
7) Capacitat d’organització de la federació, que es valorarà en base a les activitats 

anuals programades i a les tasques de planificació, seguiment i avaluació de les 
mateixes, fins a 10 punts, repartits de la següent forma: 

 
a) Nombre d’activitats, tipologia i destinataris de les activitats programades al llarg 

de l’any, fins a 5 punts. 
b) Tasques de planificació, seguiment i avaluació, fins a 5 punts. 

 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària  
 
L’import que es destinarà per realitzar les actuacions serà de CENT CINQUANTA MIL 
EUROS (150.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903, 
destinada a subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre tots els sol·licitants, en relació als punts assignats. El valor mig del 
punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de valoracions 
superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que aconsegueixin la 
puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram. A partir del tram 
mig, els trams superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, 
que quedarà degudament motivat en l’informe d’instrucció. 
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No s’atorgaran subvencions superiors a 20.000.- EUR  
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total del projecte/activitat subvencionada. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports. 
 
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: 
 

 President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president de 
l’òrgan responsable, o persona en qui delegui 

 Diputat delegat de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Un representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui. 

 Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 

 Dos representants de la Gerència de Serveis de Cultura, un dels quals actuarà com 
a secretari. 

 
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, 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. 
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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.  
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de la recepció 
de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció: 
 

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de 
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS 

 
16. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 

 Les assegurances vinculades directament amb el projecte o activitats 
subvencionades. 

 Honoraris de professorat i sous i salaris del personal tècnic implicat directament 
amb el projecte o activitat subvencionada. Caldrà especificar-ne la seva dedicació al 
formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 

 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les 
activitats subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles 
informàtics; lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de 
reparació simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; 
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assegurances pròpies de l’entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal 
administratiu o directiu; adquisició de material o reparació de maquinària, etc.) 
sempre que no superin el 5% de les despeses directes imputades.  

 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el 
beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo  

 
Les factures han d’estar datades l’any 2018, han d’anar a nom de l’entitat beneficiària i han 
d’haver estat efectivament pagades. 
 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
17. Despeses no subvencionables 
 
No seran subvencionables les següents despeses: 
 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no 
vinculats directament a l’activitat/projecte presentat. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de 
la demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament 
a l’activitat/projecte presentat. 

 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport 
electrònic. 

 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment 
del patrimoni de l’entitat. 

 
18. Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat 
subvencionada. 
 
19. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
20. Termini i forma de justificació 
 

1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer 
de 2019. 

 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model 

normalitzat que revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, i 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 de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del RLGS. 

 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els 
següents aspectes: 
 

 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. 

 

 Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres 
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits 
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.  

 

 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 
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 com a mínim pel 10% de les factures de 
més import de les imputades a la subvenció, sempre i quan l’import sigui igual o 
superior al 20% la subvenció concedida o, en el seu cas, per les factures que 
correspongui fins a arribar a aquest percentatge. 
 

21. Deficiències en la justificació 
 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta 

no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la 
presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament.  

 
22. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
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23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració de les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 

24. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.  
 

No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de 
Barcelona per al mateix projecte, ni aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la 
mateixa activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019". 
 

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
25. 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, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions. 
 

26. 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. 
 
27. Causes de reintegrament  
 

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà 
obligada a reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut 

la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin 
impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o 
del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els 
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

 
28. Obligats al reintegrament   
 

1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells depengui. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que 
hagin cessat en les seves activitats. 

 
29. 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. 
 
30. 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, MITJANÇANT EL 
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR 
PROGRAMACIONS ANUALS D’ACTIVITATS DE FOMENT I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2018, ORGANITZADES O IMPULSADES 
PER FEDERACIONS DE CARÀCTER CULTURAL, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA 
DE SERVEIS DE CULTURA 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009583 
 

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/cultura/subvencions. 
 

Primer. Beneficiaris. 
 

Podran ser beneficiàries 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: 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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 Federacions i coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin una unió d’associacions 
sense ànim de lucre i de caràcter cultural. S’entén per federació, la unió d’associacions 
d’acord amb el que estableix l’article 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

 

El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus 
estatuts. 

 

 Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona, i que així consti en 
els seus estatuts o bé, tenir domicili social fora de la província de Barcelona sempre i 
quan les entitats que tenen associades de les comarques barcelonines representin com 
a mínim el 50% de la seva totalitat. 

 

Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes 
culturals de forma secundària en les seves activitats.  
 

També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les 
entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions. 
 

Segon. Objecte. 
 

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades a finançar programacions anuals d’activitats de foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2018, organitzades o impulsades per federacions de caràcter 
cultural. 
 

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. 
 

L’import que es destinarà per realitzar les actuacions serà de CENT CINQUANTA MIL 
EUROS (150.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903, 
destinada a subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre tots els sol·licitants, en relació als punts assignats. El valor mig del 
punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de valoracions 
superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que aconsegueixin la 
puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram. A partir del tram 
mig, els trams superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, 
que quedarà degudament motivat en l’informe d’instrucció. 
 
No s’atorgaran subvencions superiors a 20.000 EUR. 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total del projecte/activitat subvencionada. 
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L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
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 
hàbils. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 
31 de desembre de 2018. 
 
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 
2019” 

 
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 modelari normalitzat per sol·licitar la participació en la 
convocatòria destinada a finançar programacions anuals d’activitats de foment i difusió 
de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2018, organitzades o impulsades per federacions de caràcter 
cultural, promoguda per la Gerència de Serveis de Cultura que s’adjunta com a annex 
3. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48900 del pressupost de despeses de 2018 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 i a la Seu 
electrònica de la Diputació.”  
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El president accidental, senyor Guiteras (ERC-AM) dona la paraula al diputat senyor 
Ibáñez (C’s), qui diu: Dintre del barem de punts per a la valoració d’aquest punt, hi ha 
un barem en funció de la territorialització que es faci: un punt, d’àmbit municipal; dos, 
supramunicipal; tres, comarcal; quatre, provincial, i cinc, d’àmbit autonòmic. Si estem 
parlant d’activitats a realitzar dintre de la demarcació provincial, quin sentit té que es 
faci una puntuació més gran si és d’àmbit autonòmic, quan realment estem donant un 
ajut a nivell de província? 
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Per respondre, intervé el diputat delegat de Cultura, senyor Puigcorbé (ERC-AM), 
qui diu: Bé, és un afegitó, com pots comprendre, perquè hi ha, a vegades, federacions 
que treballen per tot el país. Això ens passa, per exemple, pensava en la música, amb 
l’Orquestra de Sabadell, que fa actuacions fora de la demarcació, fora del país, fins i 
tot, i fora de l’Estat. És a dir, que ens van demanar, des d’aquesta mateixa Comissió, 
que ho tinguéssim en compte i ara que ho tenim en compte ens demanen que no ho 
tinguem en compte. Jo penso que és un afegitó, que està bé tenir-ho en compte, 
també, a més a més, perquè tu veus que la puntuació és molt gran i aquests punts són 
pocs respecte a la totalitat. De totes maneres, ho tindrem en compte i valorarem 
quines tenen un avantatge respecte a d’altres; i, si et sembla bé, passarem la 
informació. 
 
Respecte al punt d’abans, també m’agradaria aclarir que nosaltres donem aquesta 
quantitat per a activitats singulars a les entitats i, a Barcelona, que ens trepitgem, hi ha 
una intersecció precisament amb les entitats de Barcelona que la donen per a l’activitat 
anual, si no ens trepitgem, concretament, en les activitats de les dues. Nosaltres 
donem per a activitats singulars i Barcelona dona per a la programació anual. En 
canvi, en les federacions, ho donem per a la programació anual. És una quantitat que 
esmicola molt, també, l’ajut perquè es presenten pràcticament quatre-cents vuitanta 
entitats i això fa que el promig de l’ajut sigui de nou-cents euros; algunes en tenen 
més, altres en tenen menys, però també hem de fer un tall cada vegada més amunt 
perquè no s’esmicoli i no quedi granulat, no quedi en una molla petitona l’ajut. Què vol 
dir això? Només té una solució, que és augmentar el pressupost d’aquest catàleg.  
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i bases específiques del premi Frederic Roda de teatre, 
corresponent a l’any 2018, per import de 8.000 €.- 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 següent: 
 
“FETS 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, té proposats entre els seus objectius principals impulsar el 
progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial a la província de 
Barcelona, i assolir i consolidar un elevat grau de compromís i de servei envers els 
ajuntaments i la ciutadania. 
 
Amb l’objectiu de potenciar la promoció i difusió dels artistes i creadors, l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports té previst procedir a la convocatòria del Premi Frederic 
Roda de teatre. 
 
L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport d’Òmnium Cultural, l’any 2014, van crear el Premi Frederic 
Roda de teatre en memòria de qui fou una de les personalitats més influents en la 
vida teatral catalana en les seves diverses facetes de cofundador de l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, actor, director, pedagog, dinamitzador i crític teatral. 
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L’any 2018 la Diputació de Barcelona vol donar un nou impuls al Premi Frederic Roda 
de teatre fent partícip també al món local i als espais escènics municipals, és en 
aquest sentit que es proposa aprovar la convocatòria del Premi Frederic Roda de 
teatre. 
 
FONAMENTS DE DRETS 
 
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 en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió subvencions i per extensió de premis 
de naturalesa subvencional, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès el que disposa a l’article 2.3 l’Ordenança General de Subvencions que considera 
que els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb 
concurrència entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de 
subvencions.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al Premi Frederic Roda de teatre és de VUIT 
MIL EUROS (8.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48100 del pressupost de l’exercici 2018. 
 
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. 
 
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. 
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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 premis de 
naturalesa subvencional en concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201820185120009653), que incorpora les 
bases específiques, del Premi Frederic Roda de teatre corresponent a l’any 2018 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el 
següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI FREDERIC RODA DE TEATRE 
CORRESPONENT A L’ANY 2018 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009653  
 
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. Antecedents 
 

L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport d’Òmnium Cultural, l’any 2014, van crear el Premi Frederic 
Roda de teatre en memòria de qui fou una de les personalitats més influents en la vida 
teatral catalana en les seves diverses facetes de cofundador de l’Agrupació Dramàtica 
de Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, actor, 
director, pedagog, dinamitzador i crític teatral. 
 
L’any 2018 la Diputació de Barcelona vol donar un nou impuls al Premi Frederic Roda 
de teatre fent partícip també al món local i als espais escènics municipals, és en aquest 
sentit que es proposen aprovar les següents bases pel Premi. 

 
3. Objecte i finalitat del premi 

 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del Premi Frederic Roda de teatre, per tal 
de seleccionar un text dramàtic escrit en català amb la finalitat de donar suport als 
dramaturgs i a la seva obra. 
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4. Beneficiaris 
 
Podran participar en aquesta convocatòria els autors d’obres dramàtiques originals, 
majors de 18 anys. S’ha de concursar a títol individual i no com a col·lectiu. 

 
5. Característiques del text 

 
5.1 Hi podran concórrer obres dramàtiques originals, inèdites i no estrenades en el 
moment de presentar la sol·licitud, que no hagin guanyat cap premi/concurs amb 
anterioritat, ni estiguin en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, així 
com tampoc no podran haver estat objecte de cap lectura dramatitzada pública. 
 
5.2 Les obres presentades hauran d’estar escrites en català i han de tenir una extensió 
mínima de 50.000 caràcters. 
 
5.3 El tema de l’obra és lliure. 

 
6. Quantia total de la dotació econòmica i consignació pressupostària 

 
6.1 La dotació total del Premi Frederic Roda de teatre serà de 8.000 €, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48100. A aquesta quantitat s’aplicarà les 
retencions corresponents segons la legislació vigent. 
 
6.2 L’Agrupació Dramàtica de Barcelona aportarà la quantitat màxima de 2.000 € per tal 
d’editar el text de l’obra en català. 

 
7. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 
7.1 Només podrà presentar-se un sol text per persona física. 
 
7.2 El text ha de ser inèdit, no ha d’haver estat premiat, ni estrenat. 

 
8. Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar 

 
8.1 El termini de presentació de la sol·licitud i el text 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 15 d’abril de 2018. 
 
8.2 Les candidatures es presentaran per escrit mitjançant un model específic de 
sol·licitud, que serà signat per l’interessat/da. 
 
8.3 La convocatòria i bases específiques, l’extracte de la convocatòria publicat al BOPB 
i el model de la sol·licitud podran trobar-se al web de la Diputació de Barcelona 
(https://www.diba.cat/web/cultura/premifredericroda) i al web de l’Associació Agrupació 
Dramàtica de Barcelona. 
 
8.4 La sol·licitud i la declaració responsable conjuntament amb el text s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona: c/ 
Comte d'Urgell, 187 - Recinte de l’Escola Industrial - Edifici del Rellotge – Barcelona 
(de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h); c/ Londres, 55 – Edifici Londres – Barcelona 
(de dilluns a divendres, de 8.30 a 14:30 h); ó Rambla de Catalunya, 126, Can Serra – 
Barcelona (de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h). 
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8.5 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). 
 
8.6 Les persones interessades hauran de presentar: 

 
- Full de sol·licitud amb les dades de la persona sol·licitant amb: nom i cognoms, DNI, 

adreça postal, telèfon, adreça electrònica, pseudònim utilitzat per signar l’obra i breu 
ressenya de la seva trajectòria professional, literària o teatral. Aquesta sol·licitud no 
es farà arribar al comitè de valoració, ni al jurat per tal de salvaguardar la identitat 
dels autors que presenten les obres. 

 
- Declaració responsable en què es manifesti: 

 

 que l’obra que es presenta és original, inèdita i no estrenada en el moment de 
presentar la sol·licitud; 

 que l’obra que es presenta no ha guanyat cap premi/concurs amb anterioritat, ni 
es troba en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, així com 
tampoc no ha estat objecte de cap lectura dramatitzada pública; 

 que el sol·licitant reuneix tots els requisits per obtenir la condició de beneficiari 
d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de 
Subvencions. 

 
- 5 còpies de l’obra, enquadernades, impreses a doble cara i signades amb el 

pseudònim de l’autor, que s’hauran de presentar amb plica. En el sobre ha de 
figurar el títol de l’obra i pseudònim. 

 
- Caldrà també trametre l’obra en format pdf o word a l’adreça electrònica 

adb@adb.cat fent constar a l’assumpte “Premi Frederic Roda de teatre 2018”. El 
termini finalitza el dia 15 d’abril de 2018. 

 
8.7 El comitè de valoració no tindrà en compte les propostes que no acompleixin amb 
aquests requisits i no es presentin en les dates establertes. En cas de discrepància 
entre la còpia en format pdf o word prevaldrà la còpia en paper. 

 
9. Composició del jurat, avaluació i resolució 
 

9.1 Es constituirà un comitè de valoració. El comitè estarà format per cinc persones de 
l’àmbit teatral i seran membres de l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. 
Cada membre del comitè es llegirà totes les obres. El comitè farà una primera valoració 
de les obres i elevarà una proposta, amb la selecció de sis obres, als membres del 
jurat. La composició nominativa del comitè de valoració es farà pública oportunament al 
web de la Diputació de Barcelona i de l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. 
 
9.2 Per a la resolució del premi es convocarà a un jurat especialitzat, format per 2 
membres, en representació de tots equipaments escènics i musicals locals 
multifuncionals de la demarcació de Barcelona, segons el Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 
de gener, i presidit pel President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la 
Diputació de Barcelona o persona en qui delegui. La composició nominativa d’aquest 
jurat es farà pública al web de la Diputació de Barcelona i de l’Associació Agrupació 
Dramàtica de Barcelona. 
 

mailto:adb@adb.cat


 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

65 
 

9.3 El jurat comptarà amb la Gerent de Serveis de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, o persona en qui delegui, que actuarà com a Secretaria del jurat amb veu 
però sense vot. 
 
9.4 El jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria 
de vots, i proposarà l’adjudicació del Premi Frederic Roda de teatre. 
 
Els projectes seran avaluats en funció de la seva qualitat, originalitat, contemporaneïtat 
i per la utilització dels llenguatges més actuals. 
 
9.5 En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el 
vot de qualitat del President. 
 
9.6 De la/les sessió/ns del jurat, se’n redactarà un acta, que signaran els membres i on 
es farà constar el veredicte. 
 
9.7 El règim de funcionament del jurat es regirà pel que estableixen les presents bases 
i supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
9.8 El jurat no pot declarar desert el premi. El jurat no pot declarar el premi ex-aequo. 
 
9.9 La resolució del jurat serà comunicada la segona quinzena de juny de 2018. 
 
9.10 La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 
9.11 El jurat farà públic el veredicte en el decurs d’un acte de lliurament, al qual es 
convidarà als sis finalistes, als membres del comitè avaluador, als membres del jurat, 
als representants de l’entitat convocant i periodistes. 

 
10. Drets de la propietat intel·lectual i industrial 

  
10.1 Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels 
respectius projectes. 
 
10.2 Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i de garantir 
que no existeixen drets previs de tercers sobre els projectes presentats a la 
convocatòria. 
 
10.3 Els autors concurrents, pel fet de ser-ho, certifiquen l’autoria del text que 
presenten i eximeixen a la Diputació de Barcelona de qualsevol responsabilitat derivada 
del plagi o de qualsevol altra infracció de la legislació vigent en la qual pogueren 
incórrer com a participants. 
 
10.4 Els participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin 
causar als drets de tercers amb la participació dels treballs que presentin i pels seus 
continguts i hauran d’indemnitzar els tercers pels danys i perjudicis en què incorrin per 
l’incompliment de l’obligació abans descrita. 

 
11. Pagament i seguiment 

 
El Premi Frederic Roda serà lliurat a partir de la notificació de la resolució d’atorgament. 
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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, així com 
emplenar la fitxa corresponent d’alta de tercers amb les dades bancàries per a fer-se la 
transferència. 

 
12. Obligacions 

 
L’obra premiada ha de fer constar en totes les seves edicions, i en tots els suports 
publicitaris i de difusió, el distintiu “Premi Frederic Roda de teatre. Edició 2018”. 

 
13. Publicitat del premi atorgat 

 
El premi atorgat a l’empara d’aquesta convocatòria serà objecte de publicitat a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions, també serà objecte de publicitat al web de la Diputació de Barcelona i 
al de l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. 
 

14. Obres no premiades 
 

Una vegada resolta la convocatòria, els exemplars de les obres presentades no 
premiades estaran a disposició dels seus autors i les podran retirar durant 40 dies, o si 
desitgen que quedin enregistrades en el fons editorial de l’Institut del Teatre i de 
l’Agrupació Dramàtica de Barcelona hauran d’enviar una autorització expressa signada 
a la Diputació de Barcelona. Per a la seva difusió, tant l’Agrupació Dramàtica de 
Barcelona com l’Institut del Teatre sempre es posaran en contacte amb l’autor perquè 
doni el seu consentiment. En cas que l’autor no retiri l’obra ni enviï l’autorització, les 
obres seran destruïdes. 
 
Els arxius digitals podran guardar-se, en el cas que els autors ho desitgin i previ un 
acord contractual signat, en un repositori digital documental d’obres inèdites. En el cas 
contrari, i si l’autor no dona el seu consentiment, els documents i fitxers informàtics de 
les obres no premiades seran esborrats deu dies després d’haver fet públic el veredicte 
del jurat. L’Agrupació Dramàtica de Barcelona es fa responsable de l’eliminació dels 
documents no autoritzats. 

 

15. Acceptació de termes i condicions 
 

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases i 
condicions i la submissió expressa a les decisions interpretatives de les mateixes 
elaborades per la Diputació de Barcelona, així com la conformitat amb la decisió del 
jurat. 
 

16. 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. 
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17. Resolució de conflicte 
 

La Diputació es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que sorgeixi en relació 
amb les bases. 
 

18. Tractament de les dades de caràcter personal 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD), les dades de caràcter personal de les persones participants 
seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord 
amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de 
dades estableix. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, els participants autoritzen expressament i 
inequívocament el tractament de les seves dades i la seva cessió per a les finalitats 
d’aquesta convocatòria.” 

 
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 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de [data], pel 

qual es convoca el Premi Frederic Roda de teatre amb la finalitat de seleccionar un 
text dramàtic escrit en català i recolzar els dramaturgs i la seva obra, organitzat per 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.  
 
Codi convocatòria: 201820185120009653 
 
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/cultura/premifredericroda  
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran participar en aquesta convocatòria els autors d’obres dramàtiques originals, majors 
de 18 anys. S’ha de concursar a títol individual i no com a col·lectiu. 
 
Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del Premi Frederic Roda de teatre, per tal de 
seleccionar un text dramàtic escrit en català amb la finalitat de donar suport als dramaturgs i 
a la seva obra. 
 
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). 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Quart. Quantia. 
 
La dotació total del Premi Frederic Roda de teatre serà de 8.000 EUR. A aquesta quantitat 
s’aplicarà les retencions corresponents segons la legislació vigent. 
 
L’Agrupació Dramàtica de Barcelona aportarà la quantitat màxima de 2.000 € per tal d’editar 
el text de l’obra en català. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de la sol·licitud i el text 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 15 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 modelari normalitzat per sol·licitar la participació en el Premis 
Frederic Roda de Teatre que s’adjunta com a annex 3. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de VUIT MIL EUROS (8.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48100 del pressupost de despeses de 2018 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 i a la Seu 
electrònica de la Diputació.”  
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Demana la paraula el diputat delegat de Cultura, senyor Puigcorbé (ERC-AM), qui 
diu: Vull explicar què és aquest premi. El Premi Frederic Roda, qui, com sabeu, havia 
estat vicepresident de l’Institut del Teatre durant molts anys i és un home important en 
el món del teatre, tenia un premi que donava Òmnium Cultural. L’últim any, va quedar 
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desert, cosa que fa molt lleig. El jurat era format pel Xavier Martí, la Magda Puyo, 
directora de l’Institut del Teatre, etc. 
 
Nosaltres vam reconsiderar que aquest premi s’hauria d’entomar d’una altra manera i 
ho hem fet de la següent manera: hem agafat els onze atrezzos que tenim a la 
demarcació, o sigui, els equipaments que tenen dos teatres, un de cinc-centes 
localitats i un altre més petit; per exemple el Kursaal de Manresa, que és el número un 
d’aquests onze; i tenim, també, l’Hospitalet, Mataró, Viladecans, etc., que facin de jurat 
d’un premi, que selecciona les obres l’Agrupació Adrià Gual i, aleshores, aquest premi 
de l’autor, que el jurat son els directors del teatre, o qui deleguin, està premiant un 
autor nou i emergent, amb un suculent premi que seria de vuit mil euros, però la 
voluntat final no és aquesta sinó que els onze equipaments s’hagin llegit sis obres 
cadascun i que estem facilitant la producció des del territori. Aquesta és la finalitat. 
 
Jo he parlat amb la Generalitat, amb el director de l’ICEC (Institut Català de les 
Empreses Cultural) i, podria ser que, també, ens ajudés a la producció de la funció 
guanyadora. En tot cas, es publicarà i, en tot cas també, els teatres poden 
mancomunar-se en projectes que no siguin el guanyador, també. La voluntat és 
aquesta: que el territori comenci a produir, no solament importi les obres des de la 
capital.  

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència d’Espais Naturals 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Bancària 
“La Caixa”, amb l’objectiu d’establir la cooperació en el desenvolupament i 
execució d’actuacions per a la protecció, promoció, conservació d’espais 
naturals, així com l’establiment d’infraestructura verda a la província de 
Barcelona, amb una aportació per part de la Fundació Bancària “La Caixa” de 
700.000 €.- 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 següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona gestiona una Xarxa de Parcs Naturals formada pel 
Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del 
Montnegre i el Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc 
d’Olèrdola, Parc del Foix, Parc de la Serralada de Marina, Parc Agrari del Baix 
Llobregat i Parc de Collserola, el conjunt de la qual abasta una superfície de 100.625 
hectàrees. 
 
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de 
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació 
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat.  
 
Atès que, en la seva tasca de preservació dels valors naturals i paisatgístics 
d’aquestes zones, i per tal d’assolir uns sistemes més valuosos i estables 
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ecològicament davant de les pressions i agressions externes a què puguin estar 
sotmesos, la Diputació de Barcelona du a terme la planificació i la gestió activa dels 
espais que gestiona, els quals estan inclosos a la Xarxa Natura 2000 o altres xarxes 
ecològiques de protecció o figures similars. 
 
Atès que, en aquest marc, la Diputació de Barcelona també té interès a desenvolupar 
la infraestructura Verda a la resta d’espais naturals de la Província. Els problemes de 
conservació de la biodiversitat a l’àmbit dels espais naturals protegits i gestionats 
sovint depenen de les dinàmiques territorials que es produeixen fora d’aquests àmbits. 
Així, el desenvolupament de la infraestructura Verda a la Província, entesa com una 
planificació i gestió dels espais naturals per tal de maximitzar els serveis ecosistèmics 
que proporcionen, es considera una forma complementària de preservar els seus 
valors naturals i els beneficis que proporcionen a la ciutadania. 
 
Atès que Fundació Bancària “la Caixa” busca la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans mitjançant el desenvolupament social, cultural i ambiental, amb la finalitat 
d’aconseguir un desenvolupament humà sostenible i, amb aquest objectiu, 
desenvolupa un gran nombre de programes mediambientals i socials dirigits a la 
conservació i millora de l’entorn natural, i també a la promoció de la integració social 
dels col·lectius de persones desfavorides. 
 
Atès que els programes de Fundació Bancària “la Caixa” contemplen el 
desenvolupament de les seves actuacions mitjançant la col·laboració amb entitats tant 
privades com públiques.  
 
Atesa l’existència d’objectius coincidents, entre d’altres, la preservació dels valors 
naturals i paisatgístics, la conservació d’espais naturals protegits, el desenvolupament 
socieconòmic sostenible i de conservació i respecte al patrimoni natural, la Diputació 
de Barcelona i la Fundació Bancària “la Caixa” estan interessats en establir un conveni 
que reguli aquesta mútua cooperació. 
 
Vist l’article 86 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 
 
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i d’atribucions d’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 
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre la Fundació Bancària 
“la Caixa” i la Diputació de Barcelona, en matèria d’espais naturals protegits, d’acord 
amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA”, PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS 
DE CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT ALS ESPAIS NATURALS GESTIONATS 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I PER A L’ESTABLIMENT DE LA 
INFRAESTRUCTURA VERDA A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. 

 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais 
Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i 
Torras, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada 
al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 28 de juliol de 2016 
(BOPB de 3.08.2016). 
 
I l’altra banda, la FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, “LA CAIXA”, representada en aquest acte pel seu Director General, el Sr. 
Jaume Giró Ribas, major d'edat i amb DNI XXX, (en endavant, Fundació Bancària “la 
Caixa”), entitat amb CIF G-58899998 i domicili a la Plaça Weyler 3 de Palma (07001). 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la Diputació de Barcelona gestiona una Xarxa de Parcs Naturals formada pel Parc 
Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i 
el Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix, 
Parc de la Serralada de Marina, Parc Agrari del Baix Llobregat i Parc de Collserola, el 
conjunt de la qual abasta una superfície de 100.625 hectàrees. 
 
II. Que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de Parcs 
Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació dels valors 
naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús públic ordenat.   
 
III. Que dins la seva tasca de preservació dels valors naturals i paisatgístics d’aquestes 
zones, i per tal d’assolir uns sistemes més valuosos i estables ecològicament davant de les 
pressions i agressions externes a què puguin estar sotmesos, la Diputació de Barcelona du 
a terme la planificació i la gestió activa dels espais que gestiona, els quals estan inclosos a 
la Xarxa Natura 2000 o altres xarxes ecològiques de protecció o figures similars. 
 
IV. Que la Diputació de Barcelona també té interès a desenvolupar la Infraestructura Verda 
a la resta d’espais naturals de la Província. Els problemes de conservació de la biodiversitat 
a l’àmbit dels espais naturals protegits i gestionats sovint depenen de les dinàmiques 
territorials que es produeixen fora d’aquests àmbits. Així, el desenvolupament de la 
Infraestructura Verda a la Província, entesa com una planificació i gestió dels espais 
naturals per tal de maximitzar els serveis ecosistèmics que proporcionen, es considera una 
forma complementaria de preservar els seus valors naturals i els beneficis que proporcionen 
a la ciutadania. 
 
V. Que la Fundació Bancària “la Caixa” busca la millora de la qualitat de vida dels ciutadans 
a través del desenvolupament social, cultural i ambiental, amb la finalitat d’assolir un 
desenvolupament humà sostenible, i, amb aquest fi, desenvolupa un gran nombre de 
programes mediambientals i socials dirigits a la conservació i millora de l’entorn natural, i 
també a la promoció de la integració social dels col·lectius de persones desfavorides. 
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VI. Que els programes de Fundació Bancària “la Caixa” contemplen el desenvolupament de 
les seves actuacions, en determinats casos, mitjançant la col•laboració amb entitats tant 
privades com públiques. 
 
VII. Que la present minuta del conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2018. 
 
En virtut del que precedeix, i atesa l’existència d’objectius coincidents i l’interès recíproc 
entre la Diputació de Barcelona i Fundació Bancària “la Caixa” en matèria de conservació 
del medi ambient, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents: 

 

PACTES 
Primer.- Objecte  
Aquest conveni té per objectiu establir les condicions per a la cooperació en el 
desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la protecció , promoció, conservació i 
millora dels espais naturals de la Província de Barcelona, amb la finalitat de garantir-ne 
l’estabilitat i maduresa, mitjançant la millora de l’estat de conservació i la reducció de la 
fragilitat davant de possibles pertorbacions. 
 
A aquest efecte, les parts es comprometen a impulsar actuacions mediambientals als espais 
naturals gestionats per la Diputació de Barcelona i a impulsar actuacions per a l’establiment 
de la Infraestructura Verda als espais naturals de la Província de Barcelona. 
 
Segon.- Objectius específics del Pla 
Els objectius específics de les actuacions que s’acordaran són els següents: 
 

a. Millora de l’estat de conservació d’hàbitats i espècies d’especial interès. 
 
b. Afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social. 
 
c. Desenvolupar actuacions per a la conservació, defensa i promoció del medi ambient i 

de la Infraestructura verda en l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 
 
d. Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s’incideixi 

positivament en els aspectes de la conservació, l’ús públic (treballant en la línia de fer 
els parcs accessibles i a l’abast de tothom) i la revitalització socioeconòmica. 

 
e. Elaborar els materials tècnics necessaris per contribuir al desenvolupament del 

conveni. 
 
f. Donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat dels espais naturals gestionats 

per la Diputació de Barcelona. 
 
g. Divulgar els resultats dels projectes i actuacions desenvolupats en el marc d’aquest 

conveni. 
 

Tercer.- Actuacions objecte del conveni 
A partir dels objectius plantejats, les parts acorden executar les actuacions següents en 
l’àmbit territorial de la província de Barcelona: 
 

a. Millora de l’estat de conservació dels hàbitats i espècies d’interès. 
 
b. Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis. 



 

 
 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

76 
 

c. Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera. 
 
d. Restauració d’àrees degradades per tal que recuperin els seus serveis ecosistèmics i 

contribueixin a la Infraestructura Verda. 
 
e. Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat. 
 
f. Reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local. 
 
g. Foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació. 

Així com accions encaminades a facilitar l’accés al medi natural a les persones amb 
discapacitats físiques i sensorials. 

 
h. Potenciació de les actuacions que ajudin a mantenir o augmentar els serveis 

ecosistèmics dels espais naturals i així contribuir a l’establiment de la Infraestructura 
Verda. 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
Correspon a la Diputació de Barcelona gestionar i executar les actuacions que integrin els 
programes de treball que s’aprovin (contemplats en el pacte sisè del present conveni) i, en 
el cas d'execució indirecta, vetllar pel correcte desenvolupament de les actuacions que 
executin tercers. 
 
La Diputació de Barcelona assumeix el compliment de tots els tràmits necessaris per al 
desenvolupament de cada programa de treball, les autoritzacions i informes preceptius, els 
procediments derivats de la legislació ambiental i del patrimoni cultural, l’obtenció de la 
plena disponibilitat dels terrenys o altres béns particulars que puguin ser necessaris i la 
disposició dels mitjans tècnics i humans necessaris per a l’execució de les accions que són 
objecte d’aquest conveni. 
 
En relació amb les actuacions de conservació i millora del medi ambient, es donarà prioritat 
a l’ocupació de col·lectius de persones socialment desfavorides en situació o amb risc 
d’exclusió social, preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes, immigrants i 
dones en situació extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent. Per fer-ho, es tindrà 
en compte de manera especial el programa “Incorpora” de la Fundació Bancària “la Caixa”, 
que té per objecte facilitar l’accés al món laboral de col·lectius particularment fràgils 
(persones en situació o amb risc d’exclusió social i persones amb discapacitat) i que disposa 
d’una àmplia xarxa d’empreses participants i entitats adherides al programa. 
 
Cinquè.- Compromisos de la Fundació Bancària “la Caixa” 
La Fundació Bancària “la Caixa” aportarà a la Diputació de Barcelona la dotació 
pressupostària per a l’execució del programa de treball, d’acord amb el que s’estableix en el 
pacte setè del present conveni. 
 
Sisè.- Programa de treball: aprovació, seguiment i justificació 
Les actuacions concretes que es duran a terme en virtut d’aquest conveni es concretaran en 
un programa de treball i que, a proposta de la Diputació de Barcelona, s’aprovarà a la 
Comissió de Seguiment paritària que s’especifica en el pacte vuitè del present conveni. 
 
Per a l’aprovació, el seguiment i la justificació de les actuacions que integraran cada 
programa de treball, se seguirà el procediment següent: 

  
1.- Aprovació del programa de treball 
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La Diputació de Barcelona presentarà als membres de la Comissió de Seguiment, abans de 
la primera reunió d’aquest òrgan, les propostes d’actuacions que integraran el programa de 
treball per a cada període anual, mitjançant una fitxa descriptiva, per tal que els membres de 
la Comissió les puguin avaluar i sigui possible valorar-les a la primera reunió de l’òrgan 
esmentat. 
 
La fitxa descriptiva de les propostes d’actuacions haurà de contenir la informació següent: 
a. Memòria descriptiva de les propostes, pressupost estimat i calendari d’execució estimat. 
b. Indicació dels col·lectius de persones socialment desfavorides, en situació o amb risc 
d’exclusió social, que puguin participar en les actuacions proposades. 
c. Reportatge fotogràfic de la zona on s’executarà cada actuació. 
 

2.- Seguiment dels projectes realitzats dins de cada programa de treball 
La Diputació de Barcelona haurà de facilitar a la Comissió de Seguiment, amb una 
periodicitat semestral com a mínim i d’acord amb el calendari i les indicacions que la 
Comissió li hagi subministrat, les dades i la documentació necessàries perquè la Comissió 
pugui avaluar a les seves reunions l’evolució dels projectes en curs. 
 
Tota la documentació que s’hagi de fer arribar a la Comissió de Seguiment s’haurà de 
remetre als seus membres per correu electrònic o, si no, en un suport digital per correu 
certificat o missatger. 
 
3.- Justificació dels projectes realitzats en cada programa de treball 
Per tal de justificar la realització dels projectes continguts en el programa de treball, un cop 
realitzats, caldrà aportar a la Comissió de Seguiment la documentació següent: 
 
a. Memòria descriptiva de cada projecte amb fotografies de les actuacions realitzades. 
b. Carta de la Diputació de Barcelona en què es justifiqui la finalització del projecte 
corresponent i se sol·liciti el pagament pendent. Per tal de justificar les despeses 
realitzades, la Diputació de Barcelona haurà de presentar, mitjançant certificat emès per la 
Intervenció General de la Corporació, una relació de les factures i altres documents de 
naturalesa anàloga, fent constar: Nom i NIF del proveïdor/creditor, objecte, data i núm. 
factura, núm. d’operació comptable o núm. de bestreta, percentatge d’execució sobre el 
pressupost i import facturat (segons instruccions per a la tramitació de projectes o activitats 
amb finançament extern, de la Diputació de Barcelona).  
 
Setè.- Finançament i forma de pagament 
L'aportació de la Fundació Bancària “la Caixa” per dur a terme les actuacions previstes en 
aquest conveni, d’acord amb els pactes segon i tercer del present conveni, és d’un màxim 
de SET-CENTS MIL EUROS (700.000,00.- EUR,) impostos, en el seu cas, inclosos, de 
dotació global per al període d’execució del conveni establert en el pacte dotzè, que la 
Fundació Bancària “la Caixa” aportarà a la Diputació de Barcelona en els següents termes i 
condicions: 

 
- La Fundació Bancària “la Caixa” farà efectiva, posteriorment a l’aprovació per part de la 

Comissió de Seguiment del programa de treball corresponent, una aportació inicial 
equivalent al 50% del cost dels projectes que s’hagin aprovat. 

- L’altre 50% es farà efectiu quan es justifiqui l’execució de les actuacions previstes al 
programa de treball. 

 
El pagament de les aportacions indicades es farà efectiu dins dels seixanta dies següents a 
la recepció per part de Fundació Bancària “la Caixa” del document de sol·licitud de 
pagament corresponent, un cop validat per aquella entitat. 
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Vuitè.- Comissió de seguiment 
Per al seguiment de l’execució i interpretació d’aquest conveni es crearà, des del moment 
de la signatura, una Comissió de Seguiment que tindrà la composició següent: 
- Un representant de la Fundació Bancària “la Caixa”. 
- Un representant de la Diputació de Barcelona. 
- Un secretari, amb veu i sense vot, que serà un representant de la Diputació de Barcelona 

i que s’encarregarà de redactar les actes de les reunions de la Comissió de Seguiment. 
 

De comú acord entre ambdues parts, podran assistir a la Comissió de Seguiment, amb veu 
però sense vot, els funcionaris tècnics que, per raó de la matèria, cada part consideri 
necessaris. 
 
La Comissió tindrà com a funcions, a més de totes les que es desprenen del text d’aquest 
conveni: 
 
- Dur a terme el seguiment del compliment del conveni, incloent-hi el seguiment de 

l’execució de les actuacions que s’hi consideren i dels seus efectes econòmics, socials i 
ambientals. 

- Acordar i aprovar el programa de treball, a més de fer el seu seguiment i justificació. 
- Si escau, establir un programa específic d’actuacions a desenvolupar. 
- Revisar els aspectes operatius de les actuacions incloses en el programa de treball, 

introduint-hi les correccions que es considerin necessàries per al bon funcionament. 
- Definir i aprovar el pla de comunicació que s’estableix en el pacte novè del present 

conveni. 
- Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la 

interpretació o aplicació del conveni, així com altres qüestions que es considerin 
oportunes.  

 
El règim de reunions ordinàries de la Comissió serà d’un mínim de dos cops l’any. A més, la 
Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari a petició de qualsevol de les dues parts 
signants. 
 
L’adopció d’acords per part de la Comissió de Seguiment requerirà el consens de Fundació 
Bancària “la Caixa” i la Diputació de Barcelona. 
 
Després de cadascuna de les reunions de la Comissió de Seguiment, s’estendrà l’acta 
corresponent, que s’enviarà a tots els membres assistents a les reunions per tal que hi donin 
la seva conformitat i es pugui procedir a signar-la. 

 
Novè. Comunicació, informació i publicitat 
Ambdues parts consideren que és d’interès difondre els objectius i activitats desenvolupats 
en el marc d’aquest conveni per tal de fomentar el respecte i la sensibilització de la societat 
pel que fa a la conservació i la millora de l’entorn natural i la integració social dels col·lectius 
de persones desfavorides. 
 
Per fer-ho, les parts acordaran de manera conjunta, al si de la Comissió de Seguiment, 
l’elaboració de presentacions davant de la premsa de les actuacions que es duguin a terme 
en el desenvolupament d’aquest conveni. 
 
Les presentacions davant de la premsa de les actuacions que es duguin a terme en el 
desenvolupament d’aquest conveni es faran de manera activa i coordinada entre les dues 
parts signants d’aquest conveni, que hi dedicaran els seus màxims esforços perquè tinguin 
un gran abast. 
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Ambdues parts signants participaran en termes d’equivalència en els actes de presentació, 
recepció o inauguració derivats d’actuacions considerades en aquest conveni, per a la qual 
cosa es mantindran informats, amb l’antelació suficient a la celebració dels actes. 
 
En totes les accions de publicitat, informació o divulgació que es facin en relació amb les 
actuacions objecte d’aquest conveni, serà obligatòria la referència a les institucions 
intervinents d’acord amb les normes d’identitat corporativa respectives. 
 
Desè. Accés a informació 
La Diputació de Barcelona autoritza Fundació Bancària “la Caixa”, així com les empreses 
que aquesta entitat pugui contractar amb aquesta finalitat, a verificar el compliment dels 
procediments i mètode de treball acordats mitjançant aquest conveni i el programa de treball 
corresponent, tot comprometent-se a facilitar-los l’accés als locals, a la documentació i/o a la 
informació que calgui. 
 
Onzè. Protecció de dades de caràcter personal 
La Diputació de Barcelona i la Fundació Bancària ”la Caixa” es comprometen a complir la 
normativa vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter personal, i més 
concretament amb la Llei orgànica de 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament aprovat per RD 1720/2007, 
de 21 de desembre. 
 
Dotzè. Durada del conveni 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i tindrà una durada de dos anys. 
El conveni podrà, no obstant, prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les parts, pel 
temps mínim imprescindible per a la finalització de les actuacions programades en el mateix.  
 
Tretzè. Modificacions del conveni 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la modificació, 
per part de totes les parts signants del conveni. 
 
Catorzè. Incompliment 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a la 
seva resolució.  
 
Quinzè. Causes d’extinció del conveni 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
a) Realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per mutu acord de les parts signants del conveni. 
e) Per incompliment d’algun dels pactes del conveni per part de qualsevol de les parts 

signants (que podrà donar lloc a la denúncia motivada del conveni amb un termini de 
preavís de tres mesos) 

f) Per qualsevol altra causa admissible en dret.  
En tots els casos anteriors, s’adoptaran les decisions necessàries per a la liquidació 
adequada del conveni. 
 
La Comissió de Seguiment continuarà en funcions i serà l’encarregada de resoldre les 
qüestions que es poguessin plantejar en relació amb les actuacions en curs o derivades del 
conveni i, també, en el cas que se’n produís l’extinció, fins que no es resolguin les qüestions 
pendents. 
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Les facultats de resolució que es preveuen aquí s’estableixen sense perjudici del dret de 
cadascuna de les parts de sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis que pugui 
haver ocasionat la part incomplidora. 
 
Les parts volen complir i seguir els termes del conveni segons l’esperit de bona entesa i 
participació que l’han promogut, i es comprometen a intentar resoldre en primera instància 
les divergències que sorgissin segons termes d’equitat”. 
 
Setzè. Marc normatiu del present conveni 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i es subscriu també a 
l’empara del règim jurídic establert a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (disposició addicional cinquena, 
en relació amb els articles 108 a 112). 
 
Dissetè. Jurisdicció competent 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen”. 

 

Segon.- Acceptar l’aportació concedida per la Fundació Bancària “la Caixa” per 
import, de com a màxim, SET-CENTS MIL EUROS (700.000,00 €), d’acord amb el 
pacte setè de la minuta del conveni de col·laboració. 
 
Tercer.- Comunicar a la Fundació Bancària “la Caixa” el present Acord pel seu 
coneixement i als efectes escaients.” 
 
El president accidental, senyor Guiteras (ERC-AM), dona la paraula al diputat senyor 
Duran (CUP-PA), qui diu: Nosaltres sol·licitaríem una explicació d’aquest dictamen a 
la Comissió Informativa de Territori d’aquest mes de febrer.  
 
I el senyor Guiteras diu: Molt bé. Doncs cap problema. Ho passarem allà però, de 
totes maneres, el senyor Junyent voldria fer una aportació. 
 
Pren la paraula el diputat delegat d’Espais Naturals i medi Ambient, senyor 
Junyent (CiU), qui diu: Ho explicarem dimarts que ve però dir que és per la meitat de 
l’import que hi havia, és a dir, que s’ha reduït, i serà per aquests dos propers anys. 
Però és important perquè la feina que es pot fer, amb aquest conveni, en els parcs és 
molt necessària. Dimarts, podrem entrar en tots els detalls i el gerent us ho explicaria, 
però aquestes són dues dades significatives: meitat de l’import i durada de la 
col·laboració, dos anys, aquests dos anys que queden, 2018 i 2019. 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Pren la paraula el diputat senyor Duran (CUP-PA), qui diu: Avui voldríem fer dos 
precs clars i dirigits a la mateixa Àrea. I llàstima que no hi sigui la presidenta perquè 
voldríem adreçar-nos directament a ella. Nosaltres, a la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Territori del dia 16 de gener de 2018, vam fer unes preguntes ben clares 
i definides sobre el projecte de la carretera Illa-Sant Marçal. Concretament, i perdoneu 
que m’estengui una mica, les preguntes van ser les següents: quan es va licitar el 
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projecte constructiu d’arranjament i pavimentació del camí de connexió de la carretera 
BV-5301 amb la carretera BV-5114 en aquesta segona fase, entre L’Illa i Sant 
Marçal?, que nosaltres entenem que es va fer el novembre de l’any 2017; també, 
demanàvem en aquella Comissió qui i quan va aprovar el contracte menor d’aquests 
treballs de redacció; també, demanàvem quin havia estat el cost de redacció d’aquest 
nou projecte i la data en la qual es va trametre el projecte a la Comissió de Seguiment, 
si és que finalment això es va fer, a la Comissió de Seguiment que havia de definir la 
declaració d’impacte ambiental d’aquesta connexió.  
 
És cert que el Govern de la Diputació, fins abans de la propera Comissió Informativa 
de Territori, que serà aquest dimarts, té la potestat de presentar o de respondre 
aquestes preguntes, però nosaltres entenem que hi ha una certa contradicció en què, 
d’una banda, la Diputació estigui potenciant una comissió de bon govern, 
transparència, etcètera, etcètera i quan, repetidament, nosaltres hem preguntat sobre 
un afer que no només ens preocupa, a nosaltres, sinó que preocupa al territori. I, de 
fet, membres significats del seu propi Govern reconeixen, en privat, que el més lògic 
seria passar aquesta documentació, el més aviat possible, als grups polítics de 
l’oposició. I això no es fa. El que volem és que es faci per escrit. Volem que es faci 
sense ambigüitats. Volem que es faci sense eufemismes, i no només per 
tranquil·litzar-nos nosaltres sinó, sobretot, tranquil·litzar la gent del territori. 
  
Això seria la primera qüestió en referència al Montseny però, clar, en tenim una altra 
que encara, si és possible, al nostre entendre, és més greu i és aquí quan volíem 
interpel·lar la Presidència: en data 23 de febrer de 2017, és a dir, ara farà un any, el 
Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una declaració institucional en front de la 
nul·litat del Pla especial del Montseny per la sentència del Tribunal Suprem, en la qual, 
com sabeu perfectíssimament, hi ha mil set-centes hectàrees que estan desprotegides 
després de l’ampliació que es va fer l’any 2018. En aquella declaració institucional, tots 
nosaltres, per unanimitat, el que vam defensar és que s’havia d’elaborar, com més 
aviat millor, un nou decret de declaració del Parc Natural del Montseny i l’estudi 
d’impacte ambiental estratègic i començar els treballs per aprovar el nou Pla especial 
de protecció del Montseny. Això va ser el febrer del 2017, ara fa un any i, un mes més 
tard, el Grup CUP-Poble Actiu de la Diputació va presentar una moció, també, 
aprovada, per unanimitat, per tots nosaltres, en data 30 de març de 2017, per la qual, 
a més de demanar tot allò que s’esmentava a la declaració institucional del mes 
anterior, el que nosaltres sol·licitàvem era l’estudi de la suspensió cautelar de 
llicències amb subjecció a l’ordenament general i al principi d’autonomia local; 
exceptuant les obres de manteniment o rehabilitació de construccions ja existents, 
destinades a habitatge o a dependències pròpies d’activitats agrícoles i/o ramaderes. 
 
És cert que, en aquell moment, febrer-març del 2017, l’objectiu era que aquest nou 
decret estigués enllestit cap a finals de l’any 2017. Som a febrer del 2018, vostès 
saben perfectament que el Pla de mandat, o el seu mandat, acaba el maig-juny de 
l’any 2019 i, és clar, en sis mesos estarem en unes dinàmiques pròpies, bé, en unes 
dinàmiques electorals, per dir-ho d’alguna manera. Som perfectament conscients que 
no ajuda gens la situació política general i la situació, específicament, a la Generalitat 
i, concretament, al Departament de Territori de la Generalitat. Això no ens ajuda gens 
perquè, finalment, és la Generalitat qui en té competències però, és clar, molt ens 
temem que amb aquesta situació, d’una banda, i el que nosaltres entenem com no 
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diríem passivitat però sí una manca de diligència o una manca de zel en l’elaboració 
d’aquest nou decret... I molt ens temem que aquest Govern, el seu Govern, passarà a 
la Història com el Govern que ha estat incapaç de protegir el Montseny. I és per això 
que ho fem aquí, en la Junta de Govern, on hi ha la resta de membres del mateix, per 
dir: “Senyors, ens hi hem de posar ja amb la màxima urgència”.  
 
Respon el president accidental, senyor Guiteras (ERC-AM), qui diu: Bé, pel que fa a 
la primera pregunta, que és el tema del projecte de la carretera del Montseny, em 
consta que, després de la Comissió Informativa, en van estar parlant i, per tant, en la 
propera Comissió Informativa, que és dimarts vinent, suposo que s’hauran aclarit tots 
aquests temes. I pel que fa a la segona part, transmetré a la presidenta, evidentment, 
tot el que opina. De totes maneres, sí que voldria deixar clar que no es deixa, en cap 
moment, desprotegit el Parc Natural del Montseny. S’està treballant. Desconec tots els 
detalls i, per tant, no entraré aquí i, si convé, en la Comissió de Territori en podem 
parlar. I transmetrem a la presidenta les seves observacions respecte a si hem estat 
prou diligents o no.  
 
Intervé, a continuació, el diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, senyor 
Junyent, (CiU), qui diu: Sense dir res més interessant del que ha dit el vicepresident, 
aquesta tarda hi ha una reunió, amb el Síndic de Greuges, reunió que vostè coneix, 
segur, que reafirmarà la voluntat de la Diputació, que és que no volem fer cap 
intervenció no només que sigui agressiva sinó que no estigui consensuada amb el 
territori i amb tots els agents. I, de fet, la reunió ve a tomb del fet que quan es va enviar 
aquest preprojecte, que no és ni projecte perquè s’estan erosionant alguns punts 
d’aquest camí, i aquest preprojecte es va enviar al Síndic, amb la voluntat que, com és 
una de les parts actives en aquest camí de Les Illes, doncs en fos coneixedor; però 
que estigui el preprojecte no vol dir que s’executi. I en el que sí que estic d’acord amb 
vostè és que, com a oposició, haurien de tenir aquest preprojecte i traslladarem aquest 
compromís al diputat Calderer, que aquí no li toca ser-hi, però que, a més, avui, per 
circumstàncies climatològiques, no ha pogut venir i el representarem en la visita del 
Síndic; però li enviarem el preprojecte. 
 
Pren, novament, la paraula el diputat senyor Duran (CUP-PA) i diu: Bé, agraïm tant 
les seves paraules com les del diputat Junyent. El que sí que demanaríem nosaltres és 
que, si la Comissió Informativa de Territori és dimarts i avui, som a dijous, a ser 
possible, per tenir tota la informació, que puguem tenir aquest preprojecte abans de 
dimarts per escrit, en un correu electrònic, per poder-lo estudiar i per poder tenir ple 
coneixement d’allò de què estem parlant. 
 
I en referència amb la qüestió, que vostè esmentava, de la protecció del Pla especial 
del Montseny evidentment som conscients que el desenvolupament de qualsevol 
projecte urbanístic en l’àmbit del Parc i, també, d’aquestes mil vuit-centes hectàrees és 
un procés lent i no és un procés fàcil però és evident que la desprotecció hi és fins que 
tinguem aquest element normatiu.  
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I no havent-hi més assumptes que tractar, el president accidental, senyor Guiteras, 
aixeca la sessió essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és 
signada per aquest i per la secretària que en dóna fe.   
 

Vist i Plau 
El president accidental, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada en la sessió ordinària 
de data 22 de febrer de 2018. 
 
Barcelona, 22 de febrer de 2018 
La secretària general 
 
 


