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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 19 de juliol de 2018, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
seu president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta
segona, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i
Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU),
vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i
Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Joan Carles
García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), Isaac Albert i Agut (ERC-AM),
Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i
Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller
(ERC), i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyora Núria
Marín i Martinez (PSC-CP), senyor Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús
Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteixen, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU) i el diputat
senyor Arnau Funes i Romero.
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi són presents també a la sessió l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana,
la tresorera, senyora Marta Gómez Acín, i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luis Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència les diputades senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU) i
Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), i el diputat senyor Manuel Reyes López (PP).
Oberta la sessió pel senyor president, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de juny de 2018.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació
de la Diputació de Barcelona en diferents organismes.
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3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe favorable, preceptiu i no vinculant de la Secretaria general, relatiu a
l’expedient de modificació i actualització dels estatuts de la Mancomunitat
Penedès-Garraf.

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4712/2018, de data 17 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 358/2017-C,
procediment abreujat, interposat per MAPFRE i XXX, contra la resolució de la
Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que va
formular per la caiguda d’un arbre en un vehicle, al PK 8 de la carretera BV2122.

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5830/2018, de data 11 de juny,
pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució
emesa l’11 d’abril per la Junta de Tributs de Catalunya, en relació amb el cànon
per la utilització dels béns de domini públic hidràulic, per l’autorització que va
sol·licitar la Diputació per a l’execució de les obres del projecte de millora del
tram de la BV-5031, entre el carrer Major i el PK 8+940, del terme municipal de
Sant Vicenç de Montalt.

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6500/2018, de data 22 de juny,
pel qual s’acorda comparèixer, com a codemandada, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
108/2018-E procediment ordinari, interposat per la senyora XXX contra el decret
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern d’1 d’agost de 2017, que va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu
de la Vall de Sant Just Desvern.

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius de any 2018, en el marc
de la convocatòria 9523/2018.

8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
revocacions dels ajuts atorgats a quatre entitats sense ànim de lucre, per no
presentar l’escrit d’acceptació de les bases, en el marc de la convocatòria de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, en favor de persones
jurídiques per activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius
(9023/2017).
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9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
segona convocatòria per a l’any 2018 i les bases específiques per a la concessió
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de persones
jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i
esdeveniments commemoratius, per un import màxim de 150.000 €.

Direcció de Relacions Internacionals
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
minutes dels convenis pels quals es formalitzaran i regularan els ajuts econòmics
atorgats a diverses entitats per acord núm. 170/2018 de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió de 26 d'abril de 2018.

Direcció de Serveis de Cooperació Local
11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en
baixa 2018, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i el seu
règim regulador.

12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc de la Línia de suport
municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018, del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019.

13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019.

14.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017,
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de justificació fins al 31
de març de 2018.

15.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016,
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de justificació fins al 31
de març de 2018.

Servei de Contractació
16.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar de mutu acord
amb els contractistes, amb efectes 1 d’agost a 30 de setembre de 2018, els
contractes relatius al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la
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seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona,
dividit en 10 lots.
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
17.

CERCS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 33.000 €, a l’Ajuntament de Cercs, per a
finançar l’actuació local “Arranjament camí de Sant Jordi a la Rodonella”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

18.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a
l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Projecte
CEM Can Vidalet”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

19.

LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Llinars del Vallès, per a finançar l’actuació local “Const. edifi annex serv. cult.
per a esc. música”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

20.

MATARÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € a l’Ajuntament de Mataró, per
a finançar l’actuació local “Compra de vehicles i maquinaria recollida residus”, al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

21.

SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bagès, per a finançar l’actuació local “Intervencions al camp
de futbol 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

22.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
175.000€, a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar
l’actuació local “Instal·lació gespa camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats.

23.

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 170.000 €, a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l’actuació local “Obres
en infraestructures i equipaments”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

24.

SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 59.113 €, a l’Ajuntament de Subirats, per

Àrea de Presidència
Secretaria General

a finançar l’actuació local “Obres Projecte Turístic 2018”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
25.

SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 45.887 €, a l’Ajuntament de Subirats, per
a finançar l’actuació local “Camp de futbol Can Cartró. Segona fase”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

26.

TEIÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Teià, per a
finançar l’actuació local “Inversions 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

27.

VILASSAR DE DALT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt, per a finançar l’actuació local “Sala Polivalent de Can Rafart
Fase 2”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.

Programa de Crèdit Local
28.

AMETLLA DEL VALLÈS, L’.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 11.392 €, a l'Ajuntament de
l’Ametlla del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018.

29.

CABRERA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 18.910,72 €, a l'Ajuntament
de Cabrera de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018.

30.

DOSRIUS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 14.019,23 €, a l'Ajuntament de Dosrius,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018

31.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 167.625,15 €, a
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018.

32.

FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 48.822,86 €,
a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018.
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33.

IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 140.474,60 €, a l'Ajuntament d’Igualada,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018.

34.

MONTCADA I REIXAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 62.149,57 €, a l'Ajuntament
de Montcada i Reixac, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018.

35.

PINEDA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 47.492,57 €, a l'Ajuntament
de Pineda de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2018.

36.

SANT JOAN DESPÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 171.397,38 €, a l'Ajuntament
de Sant Joan Despí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018.

37.

VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 77.302,86 €, a l'Ajuntament de Vallirana,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018.

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
38.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la cessió d’ús a precari a la
FUERP dels espais que ocupa actualment a l’edifici Residència Ramon Llull del
Recinte de l’Escola Industrial, fins al 31 de desembre de 2018.

39.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la pròrroga de
l’autorització d’ús de la Sala de les Voltes de la Masia del Recinte Torribera, a
favor de la Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació,
fins al 31 de juliol de 2019.

40.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la pròrroga del
conveni que regula les condicions de l’autorització d’ús de l’edifici La Torre a
favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Consorci Universitari
Centre Associat de la Universidad Nacional de Educación, fins al 20 de maig de
2020.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

41.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments,
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Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federació d'ADF del Maresme, per al
desenvolupament de programes territorials del pla de suport en matèria de
prevenció d'incendis forestals.
42.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa de 68.000 € per al pagament de la subvenció concedida a
l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor i calderes de
biomassa.

43.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la convalidació
de l’aprovació del Programa Anual 2018 que desenvolupa el Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les
finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de
2018.

44.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució del procediment de concessió de recursos tècnics en el marc del
Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

45.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya (CFTC), per a la realització del Projecte PECT “BCN
SMART RURAL”

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
46.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni específic, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Vic, sobre el projecte de “Reurbanització de la N-141d del PK
0+00 al PK 0+335, tram del carrer de Montserrat entre el C. de St. Segimon i el
C. de Torelló. TM de Vic”, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”.

47.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, sobre les obres del projecte
constructiu Fase 1 del tram entre l’edifici de la cooperativa fins al final de la
carretera BV-2202 a Sant Martí de Tous, en ordre al traspàs del tram de la
carretera BV-2202, entre el pk 0,770 i el 1,262.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
48.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
conveni de col·laboració institucional, en l’àmbit de l’ordenació del territori i
l’urbanisme, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Secretaria d’Hàbitat
Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
49.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir els
recursos tècnics consistents en redacció de plans, projectes i informes per a la
realització de diverses actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com desestimar
diverses sol·licituds i acceptar desistiments de les entitats que s’esmenten en el
Dictamen.

50.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir els
recursos materials consistents en la cessió en propietat de béns, equips i
subministraments mediambientals, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018, del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”, així com desestimar diverses
sol·licituds, per valoració més baixa i /o incompliment dels requisits.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
51.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari,
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, exercici 2018, per un import de
36.789,90 €.

52.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de
la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar,
campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”, per a l’exercici 2019, per un import de
60.000 €.

53.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícolesramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni
arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb
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biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a
l’exercici 2018, per un import de 276.223,90 €.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
54.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria destinada a entitats
sense ànim de lucre, per al desenvolupament de projectes i activitats destinades
a la sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient en l'àmbit
local, per a l’any 2018.

55.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria per a la instal·lació de
calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o
pèl·lets, per als anys 2018 i 2019.

56.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de recursos materials consistents en “Tallers ambientals per a
municipis de menys de 20.000 habitants” per a la realització de diverses
actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, i desestimar diverses sol·licituds per menor
valoració.

57.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de recursos tècnics consistents en “Elaboració de mapes de soroll,
mapes de capacitat acústica i plans d’acció” per a la realització de diverses
actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, així com acceptar el desistiment de tres
ajuntaments.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

58.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar la
quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social, que passarà d’1.400.000 € a
1.417.499,95 €, i la quantitat estimada per a l’àmbit de Serveis de Tutela, que
passarà de 150.000 € a 132.500,05 €, i l’aprovació de la concessió de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva a favor
d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2018, en l’àmbit de Benestar Social,
l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de
persones amb discapacitat i/o malaltia mental i l’àmbit de Serveis de Tutela.

59.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar
parcialment el requeriment previ interposat pel Consell Comarcal d'Osona, en el
sentit d'acceptar com a despesa elegible i justificada, les tres presentades amb
data de l'any 2016 que figuren al formulari de justificació amb número de registre
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1600038444, i que sumen un import total de 4.359,13 euros, els quals es
compensaran de la quantitat de 18.878,07 euros corresponents al pagament
avançat, donant un total de 14.518,94 euros com a quantitat a reintegrar.
60.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa total de 153.054,40 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu, amb l'objecte de procedir a
tramitar el pagament dels saldos pendents del "Programa complementari de
serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica" que han quedat
justificats en temps i forma.

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
61.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs per a
l'atorgament del premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca
Bonnemaison, per a l'any 2018.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència de Serveis de Cultura
62.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de
subvencions en el marc de la convocatòria que té per objecte finançar activitats
de cultura popular i tradicional durant l’any 2018, organitzades per entitats
culturals sense finalitat de lucre.

63.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de
subvencions en el marc de la convocatòria que té per objecte finançar activitats
de cultura popular i tradicional durant l’any 2018, organitzades o impulsades per
les federacions de caràcter cultural.

64.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial de les subvencions concedides, per acord de la Junta de Govern de data
20 de juliol de 2017, que s'havien d'executar al 2017 i justificar com a màxim el
dia 28 de febrer de 2018, relatives a cultura popular i tradicional organitzades per
entitats culturals sense finalitat de lucre.

65.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial de les subvencions concedides, per acord de la Junta de Govern de data
20 de juliol de 2017, que s'havien d'executar al 2017 i justificar com a màxim el
28 de febrer de 2018, relatives a activitats anuals de foment i difusió de cultura
popular impulsades o organitzades per federacions de caràcter cultural.
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66.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial dels ajuts atorgats per acord de la Junta de Govern de data 9 de
novembre de 2017 (convocatòria 9243/2017) destinats a finançar fires, mostres,
mercats i festivals artístics de referència.

67.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de
subvencions amb l'objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres
simfòniques, de cambra i cobles simfòniques de caire professional i estable.

Gerència de Serveis de Biblioteques
68.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'autorització i
disposició d'una despesa amb l'objecte de procedir a tramitar els pagaments de
les actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2012-2015" que han quedat justificades en temps i forma, a l’Ajuntament
d’Esparraguera.

Gerència de Serveis d’Educació
69.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, per al
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de
Barcelona, per all període 2016-2018, així com els corresponents annexos.

70.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades al suport a les
llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017,
mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes
d’aquestes llars d’infants, així com els corresponents annexos.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Gerència Serveis de Comerç
71.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial
i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels
operadors comercials i de serveis per a l’exercici 2018, per un import total de
150.000 €.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de juny de 2018.- Pel
senyor president, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 14 de juny de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyor Parlon (PSC-CP), qui indica el sentit del vot en relació amb la resta de punts
que hi figuren a l’Ordre del Dia. Diu que votarà a favor dels punts 7, 9, 11, 69 i 70. Pel
que fa a la resta, llevat dels de donar compte, s’abstindrà.
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la
representació de la Diputació de Barcelona en diferents organismes.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“
I.

Fets

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 28 de
juny de 2018, va procedir a l’elecció i nomenament del titular de la Presidència de la
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, d’acord amb
el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la
Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències,
drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
El mateix dia 28 de juny de 2018, l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges va
presentar un escrit en el Registre General d’entrada de la Diputació de Barcelona, que
va ser registrat a les 13.46 hores sota el núm. 1800017008, en què manifestà que
havia decidit abandonar el grup de procedència, Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, i que d’acord amb el que disposa el Reglament orgànic de la
Diputació de Barcelona sol·licitava que es tingués per formulada l’anterior petició a
efectes de passar a tenir la condició de diputat no adscrit de la Diputació de
Barcelona, amb els drets i obligacions que legalment li corresponen.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 3 de
juliol de 2018, va aprovar el dictamen de la Presidència pel qual es proposava donarse per assabentat de la composició dels 7 grups polítics que constitueixen la Diputació
de Barcelona, així com de la Junta de Portaveus i del fet que l’Il·lm. Sr. Juanjo
Puigcorbé i Benaiges quedava en la situació jurídica de diputat no adscrit.
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La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
En base als fets avantdits, i amb motiu de la referida situació de no adscripció de
l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges, es considera convenient efectuar una
modificació en les representacions que aquest tenia assignades fins ara, en favor de
l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller, així com substituir l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot per la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla en la Fundació Centre d’Informació i
Documentació Internacional de Barcelona –CIDOB–, mesures complementades amb
la substitució dels Srs. Josep González Cambray i Josep Lluís Alay Rodríguez, que
han deixat d’estar al servei de la corporació, per les persones que s’indiquen en els
respectius apartats de la part dispositiva.
Finalment, també cal procedir a modificar el punt D.4 de l’apartat primer de l’Acord de
Ple adoptat en sessió de data 3 de juliol de 2018 (AP 94/18), quant a la designació de
representants en l’Associació Arc Llatí, en el sentit de substituir l’Il·lm. Sr. Jordi
Martí i Galbis per la Il·lma Sra. Meritxell Budó i Pla com a representant suplent de
l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, i suprimir les funcions que la Diputació de
Barcelona ha deixat de tenir atribuïdes, que eren les de Secretariat Permanent i
Tresoreria.
II.

Fonaments de dret

La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que
es remet l’art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
quòrum especial per fer-ho; per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015, va
adoptar un acord (AP 129/15) que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la
Junta de Govern la designació de representants.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents
organismes s’ha d’entendre referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense
perjudici que pugui revocar-se el nomenament en qualsevol moment o que els estatuts
prevegin un període diferent.
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Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el
cas que aquells perdin la condició de diputat/ada per qualsevol de les causes previstes
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i
només per realitzar actes d’administració ordinària.
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport (AJG 730/14).
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat primer I, subapartat 4.f), de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.f) de la Refosa 1/2018, aprovada pel Decret
de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB de 11 de juliol
de 2018.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER. MODIFICAR la designació de representants de la Diputació de Barcelona en
els organismes que es detallen a continuació, en la forma següent:
A).- Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (NIF P0800075D)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.15
(AJG 549/15), com a vocal en l’Assemblea General del Consorci Agència
d’Ecologia Urbana de Barcelona i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller per a
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Josep González
Cambray, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.15
(AJG 549/15), com a vocal suplent en l’Assemblea General del Consorci Agència
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d’Ecologia Urbana de Barcelona i NOMENAR la Il·lma. Sra. Rosa Maria Funtané
Vilà per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
3.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Enric Llarch Poyo, efectuat per
Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.04.2018 (AJG 119/18), com a
vocal suplent en l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana
de Barcelona i NOMENAR el Sr. Josep Maria Vall i Comaposada per a substituir-lo
en la representació suplent que ostentava fins ara.
4.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de
Barcelona, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- Els vuit representants de la Diputació de Barcelona (8 titulars i 8 suplents)
en el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona com a vocals en
l’Assemblea General, els quals poden tenir o no la condició de Diputat/ada, d’acord
amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són els següents:
1. Titular: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
Suplent: Il·lma. Sra. Rosa Maria Funtané i Vilà
2. Titular: Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
Suplent: Sra. Imma Pruna González
3. Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
Suplent: Sr. Ramon Riera Bruch
4. Titular: Sr. Ramon Minoves Pujols
Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma
5. Titular: Sr. Domènec Cucurull Descarrega
Suplent: Sr. Carlos González López
6. Titular: Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Suplent: Sr. Josep Maria Vall i Comaposada
7. Titular: Sr. Oscar Julio Garcia Cubiñá
Suplent: Sr. Juan M. Parralejo Aragoneses
8. Titular: Sr. Josep Puigdengolas Torres
Suplent: Sr. Benet Lluís Moreno Campon
Segon.- Entre els vuit representants titulars designats per formar part de l’Assemblea
General del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, els dos vocals que en
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representació de la Diputació de Barcelona han d’integrar-se en el Consell de Govern,
d’acord amb els arts. 9.f) i 10 dels Estatuts del Consorci, són:
1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
Tercer.- Entre les persones designades per a formar part de l’Assemblea General,
l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio ocupa la Presidència o una de les tres Vicepresidències, segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de dos anys,
d’acord amb els arts. 8 i 10 dels estatuts del Consorci.
Quart.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius
titulars i en la representació que ostentin.
B).- Consorci de les Biblioteques de Barcelona (P0800083H)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.15
(AJG 549/15), com a vocal en el Consell General i en la Comissió Executiva del
Consorci de les Biblioteques de Barcelona i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i
Esteller per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Josep González
Cambray, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.15
(AJG 549/15), com a vocal en el Consell General del Consorci de les Biblioteques
de Barcelona i NOMENAR el Sr. Òscar Pascual i Sorribes per a substituir-lo en la
representació que ostentava fins ara.
3.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Josep Lluís Alay
Rodríguez, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.15
(AJG 549/15), com a vocal en el Consell General i en la Comissió Executiva del
Consorci de les Biblioteques de Barcelona i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Miquel Forns i
Fusté per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
4.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en el Consorci de les Biblioteques de Barcelona,
d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell
General del Consorci de les Biblioteques de Barcelona, els quals poden tenir o no
la condició de Diputats/Diputades, d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts del Consorci, són:
1. Il·lm. Rafael Homet Ventayol
2. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
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4. Sra. Marta Cano Vers
5. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
6. Sr. Òscar Pascual i Sorribes
Segon.- D'entre les persones designades per al Consell General, els tres vocals
representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva, són:
1.
2.
3.

Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Sra. Marta Cano Vers
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté

Tercer.- D’acord amb l’art. 6 dels estatuts del Consorci, al President de la Diputació de
Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, li correspon la Vice-presidència del
Consorci, i alhora del Consell General, sens perjudici que pugui delegar-la. Com a
Vice-presidenta, formarà part, també, de la Comissió Executiva.
En virtut de la delegació prevista, es designa l’Il·lm. Sr. Martí Pujol Casals per a ocupar
la Vice-presidència del Consorci i alhora del Consell General, i en conseqüència,
formarà part, també, de la Comissió Executiva.
C).- Consorci del Gran Teatre del Liceu (NIF V08698235)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15
(AJG 417/15), com a vocal en la Junta de Govern i en la Comissió Executiva del
Consorci del Gran Teatre del Liceu i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Gran Teatre del Liceu, d’acord amb
els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- Els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Junta de
Govern del Consorci del Gran Teatre del Liceu, els quals poden tenir o no la
condició de Diputats/Diputades, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, són:
1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
2. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Segon.- Entre les persones designades, el vocal representant de la Diputació de
Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci del Gran Teatre del Liceu,
d’acord amb l’art. 11 dels seus estatuts, és:
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
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Tercer.- D’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, el President de la Diputació de
Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa serà, amb caràcter de membre nat,
Vice-president de la Junta de Govern del Consorci.
D).- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (NIF P0800066C)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.15
(AJG 577/15), com a vocal en l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller per a
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.15
(AJG 577/15), com a vocal en la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque per a
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
3.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Enric Llarch Poyo, efectuat per
Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.04.2018 (AJG 119/18), com a
vocal suplent en la Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra
de Collserola i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller el per a substituir-lo en la
representació suplent que ostentava fins ara.
4.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- Els deu vocals representants de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea
General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els quals d’acord
amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, han de tenir la condició de Diputat/ada, són els
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio
Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Il·lm. Sr. Valentí Junyent Torras
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut Bosque
Il·lma. Sra. Montserrat Ballarin Espuña
Il·lm. Sr. Lluis Tomàs Moreno
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
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Segon.- Els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió
Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els quals poden
formar part o no de l’Assemblea General, d’acord amb l’art. 15 dels Estatuts del
Consorci, són els següents:
1.

Titular: Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau

2.

Titular: Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Suplent: Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller

3.

Titular: Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot

Tercer.- Entre les persones designades per formar part de l’Assemblea General,
l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa ocupa la Presidència o una de les dues Vicepresidències, segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de dos anys,
d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci.
Quart.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius
titulars i en la representació que ostentin.
E).- Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada (G60754223)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15
(AJG 417/15), com a representant en el Patronat de la Fundació del Gran Teatre del
Liceu, Fundació Privada, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller per a
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació
Privada, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- El vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada, d’entre els vocals
designats representants en el Consorci del Gran Teatre del Liceu, el qual pot tenir
o no la condició de diputat/da, d’acord amb l’article 11.3 dels seus estatuts de la
Fundació i art. 9 dels estatuts del Consorci, a qui es faculta per atorgar els documents
públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per
comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació, és:
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Actuarà com a suplent, per absència del titular, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot,
d’acord amb l’art. 12.3 dels estatuts de la Fundació.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon.- El vocal representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió
Executiva, el qual pot tenir o no la condició de Diputat/ada, d’acord amb l’article 22
dels estatuts de la Fundació, és:
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Tercer.- D’acord amb l’article 11.1 dels estatuts de la Fundació, a l’Excm. Sr. Marc
Castells i Berzosa, com a President de la Diputació de Barcelona, li correspon, amb
caràcter nat, una vice-presidència, i com a tal forma part del Patronat.
Quart.- D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la Fundació, l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i
Esteller s’integrarà en l’Assemblea General.
F).- Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona
(NIF G64146855)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15
(AJG 417/15), com a vocal en el Patronat de la Fundació Privada Museu Marítim i
Drassanes Reials de Barcelona i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller per a
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes
Reials de Barcelona, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- Els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona, com a Patrons
institucionals, en el Patronat de la Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes
Reials de Barcelona, els quals poden o no tenir la condició de diputats/des, d’acord
amb l’article 13 dels seus Estatuts, als quals es faculta per atorgar els documents
públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per
comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació, són:
1.
2.
3.

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller

Segon.- D’acord amb l’art. 18 i 23 dels Estatuts de la Fundació, el President de la
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, en tant que President
del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, li correspon
incorporar-se al patronat com a Patró institucional nat, i ostentarà alhora la
Presidència del Patronat de la Fundació.
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Tercer.- La representant de la Diputació de Barcelona en la “Taula de Qualitat de
l’Aire de la Conurbació de Barcelona” prevista al Pla d’actuació per a la millora de la
qualitat de l’aire, Horitzó 2020, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el
23.9.2014, que es va constituir el dia 19.10.2015, és la Sra. Imma Pruna González,
Gerent de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
El Sr. Carles Segura Buixò, Assessor Tècnic d’Espais Naturals, substituirà la Sra.
Imma Pruna González, per absència d’aquesta, i amb la representació que ostenta.
G).- Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona (NIF G58658931)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.15
(AJG 549/15), com a representant en el Patronat i vocal en la Junta de Govern de la
Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol
Lladó i Esteller per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de
Barcelona, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- El representant de la Diputació de Barcelona, Patrona Institucional de la
Fundació, com a Patró en el Patronat i vocal en la Junta de Govern de la Fundació
Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona, el qual pot o no tenir la condició de
diputat/ada, d’acord amb l’art. 12 i 18 dels seus Estatuts, a qui es faculta per atorgar
els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en
especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació,
és
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Segon.- D’acord amb l'art. 14 dels Estatuts, la persona designada ocuparà també
una de les quatre Vice-presidències, previ el seu nomenament pel Patronat de la
Fundació.
H).- Associació La Passió d’Olesa de Montserrat (NIF G08779365)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.15
(AJG 577/15), com a representant en l’Associació La Passió d’Olesa de Montserrat,
i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller per a substituir-lo en la representació
que ostentava fins ara.
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2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en la l’Associació La Passió d’Olesa de Montserrat,
d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- La persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en
l’Associació La Passió d’Olesa de Montserrat, com a Conseller nat en el Consell
Directiu de l’Associació, la qual ha de tenir la condició de Diputat/da en matèria de
Cultura, d’acord amb l’article 37 dels Estatuts de l’Associació, és:
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller, Diputat Delegat de Cultura
Segon.- La Sra. Núria Lomas Pascual, adscrita a l’àmbit de Cultura, i Gerent de
Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona, actuarà com a suplent de l’Il·lm. Sr.
Oriol Lladó i Esteller en la condició que ostenta, d’acord amb l’art. 37 dels estatuts de
l’Associació.
I).- Organisme Autònom Local de Patrimoni “Victor Balaguer” (NIF P5830802D) (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú).
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 17.12.15
(AJG 653/15), com a vocal en la Junta de Patrons – Consell Rector de l’Organisme
Autònom Local de Patrimoni “Victor Balaguer”, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol
Lladó i Esteller per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Local de Patrimoni “Victor
Balaguer”, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Únic. La persona que representa la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom
Local de Patrimoni Víctor Balaguer, com a vocal en la Junta de Patrons - Consell
Rector, d’acord amb l’article 7.1 dels Estatuts de l’Organisme, és:
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
J).- Comissió Institucional del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals
de Catalunya –Generalitat de Catalunya–
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 30.03.17
(AJG 95/17), com a vocal en la Comissió Institucional del Sistema Públic
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Oriol
Lladó i Esteller per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
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2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en la Comissió Institucional del Sistema Públic
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, d’acord amb l’article 25 del
Decret 9/2017, de 31 de gener, de la Generalitat de Catalunya, resta de la manera
següent:
Primer.- L’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller, Diputat Delegat de Cultura, actuarà com a
vocal en representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió Institucional del
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
Segon.- La Sra. Mireia Sabaté Grau, Cap de l’Oficina de Difusió Artística, actuarà
com a vocal en representació de la Diputació de Barcelona en la Taula Tècnica del
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
K).- Associació Arc Llatí (NIF G63019624)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis,
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.10.17 (AJG 489/17),
com a representant suplent del President de la Diputació de Barcelona, per poder
actuar en absència seva en les reunions que es convoquin per l’Associació Arc Llatí,
i en la representació que aquesta ostenti, i NOMENAR la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i
Pla per a substituir-lo en la representació suplent que ostentava fins ara, així com les
mencions a les funcions de Tresoreria i Secretariat Permanent, en haver deixat d’estar
atribuïdes a la Diputació de Barcelona.
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en l’Associació Arc Llatí, d’acord amb els estatuts de
l’ens, resta de la manera següent:
Primer. El representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de
l’Associació Arc Llatí és, amb caràcter nat, el seu President, Il·lm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, d’acord amb l’art. 13 dels estatuts d’aquesta associació internacional, sens
perjudici que pugui delegar-ho.
Segon. La suplent del President de la Diputació de Barcelona, per poder actuar en
la seva absència en les reunions que es convoquin per l’Associació Arc Llatí, i en la
representació que aquest ostenti, és la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla.
L).- Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona,
Fundació Privada –CIDOB– (NIF G08824187)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15
(AJG 417/15), com representant en el Patronat de la Fundació Privada –CIDOB–, i
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NOMENAR la Il·lma. Sra. Meritell Budó i Pla per a substituir-lo en la representació
que ostentava fins ara.
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Josep Lluís Alay
Rodríguez, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 28.07.16
(AJG 351/16), com representant suplent en el Patronat de la Fundació Privada –
CIDOB–, i NOMENAR el Sr. Salvador Gausa i Gascón per a substituir-lo en la
representació que ostentava fins ara.
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada –CIDOB–, d’acord amb els
estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació
Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, Fundació Privada CIDOB- correspon al seu President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, sens
perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 11 dels propis Estatuts de la
Fundació.
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Fundació Centre d’Informació i Documentació
Internacionals de Barcelona, Fundació Privada -CIDOB- el qual pot tenir o no la
condició de Diputat/ada, la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, a qui es faculta per
atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i,
en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la
Corporació.
3.- El Sr. Salvador Gausa i Gascón substituirà la Sra. Budó en els supòsits
d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol causa i
en la representació que ostenta.
SEGON. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe favorable, preceptiu i no vinculant de la Secretaria general, relatiu a
l’expedient de modificació i actualització dels estatuts de la Mancomunitat
Penedès-Garraf.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“La Mancomunitat Penedès Garraf ha presentat un ofici davant del Registre electrònic
de la Diputació de Barcelona, en data 3 d’abril de 2018, mitjançant el qual sol·licita el
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de modificació dels
estatuts de la dita Mancomunitat.
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Posteriorment, en data 30 d’abril de 2018, s’ha esmenat la documentació a
requeriment d’aquesta Secretaria general.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la
dita constitució.
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.j) de la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de 2016,
núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016, complementada i
modificada per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per
Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de
2017.
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta
corporació en relació amb l’expedient de modificació dels estatuts de la Mancomunitat
Penedès Garraf, que es transcriu a continuació:
“INFORME
RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA “MANCOMUNITAT PENEDÈS
GARRAF”
1.

ANTECEDENTS

Des de la Mancomunitat Penedès Garraf, constituïda pels Ajuntaments de Vilanova i la
Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i el Monjos, Sitges,
Cubelles, Sant Pere de Riudebitlles, Pacs del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet
del Penedès, Subirats, Puigdàlber, Olèrdola, el Pla del Penedès, les Cabanyes, Sant Martí
Sarroca, la Granada, Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal, Sant Quintí de Mediona,
Vilobí del Penedès, Torrelavit, Canyelles i Sant Pere de Ribes, Font-rubí, Gelida, Mediona,
Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pontons, Sant Llorenç d’Hortons, Santa Fe del Penedès i
Torrelles de Foix, s’ha tramés un ofici i un certificat relatiu a la modificació dels estatuts de la
Mancomunitat, aprovat pel Ple de la Mancomunitat celebrat el dia 15 de març de 2018, als
efectes que per aquesta Corporació s’emeti el preceptiu informe. L’esmentat ofici va tenir
entrada al Registre de la Diputació de Barcelona de data 3 d’abril de 2018.
En data 30 d’abril de 2018, des de la Mancomunitat Penedès Garraf, i a requeriment
d’aquesta Secretaria, es va esmenar l’esmentat certificat fent constar que l’acord Plenari de
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15 de març de 2018 va ser aprovat per la majoria absoluta del nombre legal de membres del
Ple.
2.

DISPOSICIONS LEGALS

D’acord amb el que disposen l’article 44.3.b i 44.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local (LBRL), en relació amb l’article 35.1.b), del Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986,
d’11 de juliol i l’art. 35.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL), el procediment d’aprovació dels
estatuts de les mancomunitats vindrà determinat per la legislació de les comunitats
autònomes i s’ajustarà en qualsevol cas a determinades regles entre les quals es disposa
que la Diputació o Diputacions Provincials interessades emetran informe sobre el projecte
d’estatuts de les mancomunitats.
Pel que fa a la legislació autonòmica, l’article 119.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC), en la
redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica, va suprimir la referència a la necessitat que la Diputació o
Diputacions provincials afectades emetin informe previ sobre el projecte d’estatuts de les
mancomunitats, que figurava a l’antic article 115.1.c), de la Llei municipal catalana.
Així mateix, el tràmit establert a l’article 98.1 del Reglament de demarcació territorial i
població dels ens locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, que malgrat la
modificació de la Llei municipal mantenia el preceptiu informe dels consells comarcals i de
les diputacions provincials interessats, fou també derogat expressament pel Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
En conseqüència, la necessitat d’emetre l’informe ve donada exclusivament per la legislació
estatal que no ha estat objecte de modificació o harmonització i que, pel seu caràcter bàsic,
és de plena aplicació al present cas.
3.

OBSERVACIONS A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS

D’acord amb la part expositiva del dictamen del Ple de la Mancomunitat, de data 15 de març
de 2018, la present proposta de modificació d’estatuts s’efectua atesa la necessitat i
conveniència d’adequar els estatuts davant els darrers canvis legislatius i la voluntat de fer
de la Mancomunitat la primera estructura de la Vegueria del Penedès.
Aquesta manifestació, que es reitera a l’article 1.1 dels estatus, ha de ser considerada de
caire polític ja que no es correspon amb la definició legal de la mancomunitat donada a la
legislació de règim local. La dita declaració d’intencions no hauria de constar a l’articulat
dels estatuts, i amb més motiu quan l’executivitat de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de
vegueries, es troba en suspens a resultes de la Disposició transitòria primera en la redacció
donada per la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 20/2010, de vegueries.
Cal recordar que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada en data 28 de
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gener de 2016, va informar la modificació dels estatuts de la Mancomunitat del Penedès
Garraf als efectes d’adequar-los al mandat legal previst a la Disposició Transitòria onzena
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL), que disposa que les mancomunitats de municipis hauran d’adaptar els seus
estatuts al que preveu l’art. 44 de la LBRL, en el sentit que puguin exercir les competències
o prestar els serveis enumerats als articles 25 i 26 de la LBRL.
En aquest context la proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat Penedès
Garraf té caràcter integral sobre els estatuts. Seguidament s’exposen els preceptes objecte
d’observacions:
Article 1. Denominació i règim jurídic.
Sens perjudici de la consideració prèvia que s’ha fet a l’article 1 apartat 1, l’apartat 2, conté
un error quan diu, a la referència del Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual
s’aprova “el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local”, quan
hauria de ser “... el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya”.
Es proposa rectificar-ho.
Article 3. Durada i vigència de la Mancomunitat
L’apartat 1 d’aquest precepte disposa que les causes de dissolució seran les fixades a
l’article 44 a 47 dels estatuts o per decisió de la Generalitat en els casos establerts
legalment.
Matisar que les causes de dissolució només estan recollides a l’art. 44 dels estatuts, sent els
altres articles de procediment.
Es proposa adequar-ho.
L’apartat 2 del precepte és reiteratiu del que preveu l’apartat 1.
Es proposa suprimir-ho.
Article 6. Objecte
L’apartat 1 d’aquest precepte recull l’objecte de la Mancomunitat posant de manifest les
obres i/o els serveis públics municipals que podran ser objecte de prestació per la
Mancomunitat.
A la vista de la proposta, s’escau analitzar la legislació vigent per determinar la
correspondència dels objectes de la Mancomunitat amb les competències municipals
recollides a la legislació vigent.
En aquest sentit cal assenyalar en relació amb:
-

Lletra c) Servei de recollida i control d’animals abandonats.
En l’àmbit de les competències en matèria de protecció de la salubritat pública
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atribuïdes als municipis a l’art. 25.2.j) de la LBRL i 66.3.h) del TRLMC, es troba la
protecció d’animals d’acord amb el que preveu el TR de la Llei de protecció d’animals,
aprovat per DL 2/2008, de 15 d’abril, quan disposa a l’art. 16 que correspon als
ajuntaments recollir i controlar als animals abandonats, perduts o assilvestrats, i
controlar als animals salvatges urbans.
En aquest sentit s’ha de portar a col·lació la Sentència del Tribunal Constitucional del
3.03.2016 que confirma la constitucionalitat dels articles 7.4, 25 i 26 LBRL, sobre
competències municipals, determinant la no prohibició que les lleis els hi atribueixin
d’altres competències respectant les exigències contingudes al propi article 25.
Es constata que les competències municipals especificades tenen un reflex en la legislació
d’aplicació.
L’apartat 3 d’aquest precepte disposa que “Per ampliar l’objecte de la Mancomunitat, fins i
tot en cas de delegació de qualsevol administració pública, se seguirà el procediment
establert per a la modificació d’aquests estatuts”.
Més enllà del fet que a Catalunya les mancomunitats puguin realitzar les obres i prestar els
serveis públics previstos amb caràcter general tant als articles 25 i 26 de la LBRL com a les
lleis sectorials que desenvolupen les competències dels governs locals a Catalunya
determinades per l’EAC, no presenta dubtes el fet que l’àmbit competencial a desenvolupar
es limita al propi dels municipis que formen part de la mancomunitat, resultant els municipis
les úniques administracions cridades a mancomunar-se i sempre dintre i amb total respecte
als límits establerts per la legislació vigent i la doctrina del Tribunal Constitucional.
Es considera que l’apartat 3 és conforme, interpretat d’acord amb les consideracions fetes.
Article 7. Competències
L’apartat 4 d’aquest precepte atribueix la condició d’entitat urbanística especial i
administració actuant a la Mancomunitat del Penedès Garraf de conformitat amb el que
preveu l’art. 22 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’urbanisme. La referència al mes de juliol és errònia; el Decret Legislatiu es va
aprovar al mes d’agost.
Es proposa adequar-ho.
L’apartat 5 d’aquest precepte atribueix la condició de mitjà propi personificat a la
Mancomunitat del Penedès Garraf respecte dels Ajuntaments membres d’aquesta. Al
respecte cal posar de manifest que l’art. 32.4 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP) preveu aquesta possibilitat establint els requisits que
han de concórrer per a la validesa d’aquesta atribució.
En aquest sentit, i per a la validesa de l’atribució, caldria completar els estatuts de
conformitat amb l’establert a l’art. 32.4.c) en el sentit de:
-

determinar el règim jurídic i administratiu dels encàrrecs que es poden conferir,
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-

establir expressament la impossibilitat de participar en les licitacions públiques
convocades pels poders adjudicadors dels que és mitjà propi personificat,

i sempre sobre la base que la consideració de mitjà propi, més enllà de trobar-se prevista
als estatus, cal que compleixi amb la resta de requeriments previstos a la Llei de contractes
del sector públic, que han estat notablement reforçats.
Es proposa completar aquest apartat.
Article 12. Sessions dels òrgans col·legiats. Implantació de l’administració electrònica
L’apartat 4 i seg. d’aquest precepte preveu la possibilitat que les sessions dels òrgans
col·legiats de la Mancomunitat es puguin celebrar a distància, i s’efectua una regulació en
els termes del que preveu l’art. 17 i seg. de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic (LRJSP).
Tanmateix, cal recordar que la Disposició addicional 21ena de la pròpia LRJSP exceptua
l’aplicació d’aquests preceptes als “òrgans col·legiats de govern de les entitats locals”, als
quals els hi és d’aplicació directa la legislació de règim local (LBRL, TRLMC i Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Es proposa adaptar l’article a les prescripcions de la legislació de règim local, com
adequadament s’assenyala a la nota de peu de pàgina núm. 3 de la proposta d’estatuts
tramesa.
Article 16. Composició i competències de la Junta de Govern
L’apartat 4.h d’aquest precepte atribueix a la Junta de Govern de la Mancomunitat la
competència per “Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal de
conformitat amb el pressupost aprovat per l’Assemblea, l’oferta d’ocupació pública, el
nombre i el règim del personal eventual, ...”.
Tanmateix, l’art. 22.4 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL) disposa que són indelegables les atribucions del Ple establertes, entre d’altres, a la
lletra i) de l’article 22.2 de la pròpia LBRL i en el mateix sentit a l’article 52.4 en relació amb
l’article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local del Catalunya (TRLMC):
La lletra j) disposa correspon al Ple “Aprovar la plantilla del personal i la relació de llocs de
treball, fixar la quantia de las retribucions complementaries fixes i periòdiques dels
funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la
legislació sobre funció pública local.”
Es proposa suprimir de l’apartat 4.h de l’article 16 dels estatuts de la Mancomunitat les
referències assenyalades en negreta.
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Article 20. Funcions de la Presidència de la Mancomunitat
L’apartat 1.r d’aquest precepte es remet al peu de pàgina número 5 de la proposta
d’estatuts. L’esmentat peu de pàgina recull tot un seguit de competències en l’àmbit dels
recursos humans que atribueix a l’òrgan de la presidència.
Al respecte, les atribucions previstes a les lletres w, x i y, s’haurien d’ajustar correctament
als òrgans de la Mancomunitat.
Es proposa l’adequació del precepte als òrgans de la Mancomunitat.
Article 31. Aportacions econòmiques dels membres de la Mancomunitat.
Els apartats 4, 5, 6, 7 i 8 d’aquest precepte estableixen el tractament que es donarà a les
situacions d’impagament per part dels ens mancomunats respecte de les quotes
corresponents a les aportacions anuals per atendre els compromisos d’obres i serveis
assumits per la Mancomunitat.
Al respecte es preveu un procediment que culmina amb la possibilitat que “el president
instarà la retenció de crèdits dirigint-se a la conselleria competent en matèria d’Hisenda del
Govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o de la Diputació Provincial, sol·licitant que
les quantitats endeutades siguin retretes d’aquelles que, per qualsevol concepte foren
liquidades a favor del ‘entitat deutora.”
S’entén que aquesta potestat no està atribuïda a les mancomunitats de entre les previstes a
l’article 4.3 de la LBRL, pel que es proposa suprimir-la.
Article 34. Operacions de crèdit
L’apartat 1 d’aquest precepte preveu la possibilitat que els municipis que integren la
Mancomunitat siguin avaladors d’aquesta en les operacions de crèdit que concerti la
Mancomunitat.
Malgrat que el precepte disposa que l’aval serà en la forma que s’acordi, cal posar de relleu
que aquest tipus de compromisos només es poden portar a terme amb caràcter voluntari ja
que un acord pres en el si de la Mancomunitat pot resultar la imposició d’una càrrega als
ens locals membres que no sigui adequada per garantir la regla de la despesa i les
obligacions d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exigides per la normativa
vigent, en el si de les seves pròpies entitats.
Es proposa incloure una clàusula de reserva a la viabilitat de la mesura, en el sentit que la
proposta d’aval sigui aprovada pel corresponent òrgan plenari de cadascuna de les entitats
concernides.
4.

CONCLUSIÓ

Examinada la proposta de modificació d’estatuts tramesa, s’emet el present informe amb
caràcter favorable, i amb la conformitat de la Secretària General, sobre la base que
s’atenguin les observacions contingudes al mateix.
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No obstant això, de conformitat amb el que preveu l’apartat 3.4.j), de la Refosa 1/2016 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 14 d’abril de
2016, núm. 3048/16 i publicada en el BOPB del 22 d’abril de 2016, complementada i
modificada per Decret de la Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per
Decret núm. 8656/17, de 14 de setembre, i publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017, la
Junta de Govern, òrgan competent per delegació de la Presidència, acordarà el que estimi
convenient.”

Segon. Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat Penedès Garraf, per al seu
coneixement i als efectes que s’escaiguin.”
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4712/2018, de data 17 de
maig, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 358/2017-C,
procediment abreujat, interposat per MAPFRE i XXX, contra la resolució de la
Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que va
formular per la caiguda d’un arbre en el vehicle matrícula XXX, al PK 8 de la
carretera BV-2122.- 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de 9 d’abril
de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 358/2017-C, procediment abreujat,
interposat per MAPFRE i XXX contra la resolució de la Diputació de Barcelona que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que va formular per la caiguda
d’un arbre en el vehicle matricula XXX , al pk 8 de la carretera BV-2122.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe,
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual
es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 358/2017-C, procediment
abreujat, interposat per MAPFRE i XXX, contra Diputació de Barcelona.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5830/2018, de data 11 de
juny, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la
resolució emesa l’11 d’abril per la Junta de Tributs de Catalunya, en relació amb
el cànon per la utilització dels béns de domini públic hidràulic, per l’autorització
que va sol·licitar la Diputació per a l’execució de les obres del projecte de millora
del tram de la BV-5031, entre el carrer Major i el Pk 8+940, del terme municipal de
Sant Vicenç de Montalt.- 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 2 de maig de 2017 la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per a
l’execució de les obres descrites PROJECTES DE MILLORA DEL TRAM DE LA BV5031, ENTRE EL CARRER MAJOR I EL PK-8+940, DEL TM SANT VICENÇ DE
MONTALT (exped. Núm. UDPH 20170001702) que va ser resolta favorablement
mitjançant resolució de 5 de setembre de 2017 emesa pel Director de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA).
El 19 d’octubre de 2017, es va rebre la notificació de la liquidació CON2017010817,
emesa per l’ACA en concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini públic
hidràulic per l’autorització d’obres de referència (exped. Núm. UDPH 2017010817),
corresponent al període de facturació de 14 de setembre de 2017 a 31 de desembre
de 2017, i per un import de 8,24 euros, IVA inclòs.
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El 20 de novembre de 2017, la Diputació de Barcelona va interposar, en temps i forma,
recurs de reposició contra dita liquidació en què es sol·licitava la seva anul·lació ja que
s’entén que la millora d’aquest tram és zona de domini públic afecte a l’ús públic viari i,
per tant, estem davant d’un supòsit de no subjecció perquè no es produeix el fet
imposable de la taxa, doncs les carreteres i tots els seus elements, com a béns de
domini públic, no poden estar gravats per cap tribut i, subsidiàriament, que el
cànon/taxa per l’ocupació del domini públic no està subjecte a l’IVA
Aquest recurs va ser desestimat i es va formular l’oportuna reclamació econòmica
administrativa davant la Junta de Tributs de Catalunya.
El 17 d’abril de 2018, la Junta de Tributs de Catalunya va notificar a la Diputació de
Barcelona la resolució de 11 d’abril de 2018 (Reclamació núm. 122/18) que
desestimava la reclamació econòmica administrativa interposada en el seu dia i
confirmava la liquidació CON 2017010817 per entendre que l’ocupació per part de la
Diputació de Barcelona d’un bé de domini públic hidràulic està subjecte a cànon i que
aquest cànon està subjecte a IVA.
Aquesta corporació considera que la resolució de desestimació no és ajustada a dret
ja que entén que el cànon/taxa derivat de l’autorització per la utilització d’un bé de
domini públic hidràulic no està subjecte a IVA i que la plataforma o tauler del pont és
una carretera i, per tant, domini públic viari, i les carreteres i tots els seus elements,
com a béns de domini públic, no poden estar gravats per cap tribut.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril la Diputació de
Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la
corporació.
Vist l’informe favorable del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació, 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 de la corporació en el procediment esmentat.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. INTERPOSAR recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa l’11
d’Abril (Reclamació núm. 122/18) per la Junta de Tributs de Catalunya, en la qual
confirma la liquidació CON 2017010817, en base a les consideracions contingudes en
la part expositiva de la present resolució.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la defensa
judicial, de la Diputació de Barcelona en aquest recurs i en les instàncies superiors en
què pugui derivar.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6500/2018, de data 22 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer, com a codemandada, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs contenciós
administratiu núm. 108/2018-E procediment ordinari, interposat per la senyora
XXX contra el decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern d’1 d’agost
de 2017, que va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon
marc discontinu de la Vall de Sant Just Desvern.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor següent:
“L’Ajuntament de Sant Just Desvern, mitjançant Decret de 9 de maig de 2018, ha
notificat a la Diputació de Barcelona perquè pugui personar-se i comparèixer en el
recurs contenciós administratiu núm. 108/2018-E, procediment ordinari, interposat per
la senyora XXX contra el decret d’alcaldia de l’Ajuntament d’1 d’agost de 2017, que va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu de la
Vall de Sant Just Desvern.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe,
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, que
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, pel
qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
De conformitat amb aquest informe i el disposat a l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i el correlatiu article 175.1 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment als lletrats Anna Mas Vilella i Albert Carceller
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Guillamet, adscrits a la Direcció de Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb
el que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB
de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 108/2018-E procediment ordinari,
interposat per la senyora XXX contra el decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just
Desvern d’1 d’agost de 2017, que va aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació del polígon marc discontinu de la Vall de Sant Just Desvern.
Segon. DESIGNAR els lletrats Anna Mas Vilella i Albert Carceller Guillamet, adscrits a
la Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè es
facin càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en el recurs
esmentat, i en les instàncies superiors en que pugui derivar.”
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius de any 2018, en el marc
de la convocatòria 9523/2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les
subvencions, concretament 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).
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 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), estableix
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al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el procediment ordinari de
concessió de les subvencions.
D’acord amb el desplegament de les previsions de l’Ordenança de subvencions de la
Diputació, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 22 de febrer
de 2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats
excepcionals / singulars i esdeveniments commemoratius de l’any 2018, per un import
màxim de 350.000 €.
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 de Publicitat
de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es va
publicar en data 1 de març de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, i amb el número d’dentificació BDNS 387599.
D’acord amb la base 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de subvencions serà formulada a través d’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.
En data 14 de juny de 2018 la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
ha emès un informe tècnic que valora les sol·licituds presentades per encàrrec de
l’òrgan responsable de la instrucció del procediment, el Gabinet de la Presidència.
A continuació es descriuen alguns dels aspectes recollits en l’informe tècnic:
1) Els criteris de puntuació que s’han seguit són els descrits a la base 9.
a) Abast en el territori de l’activitat: Fins a 3 punts:
 Abast supramunicipal.................................................................... 3 punts
 Abast municipal............................................................................. 2 punts
Es considerarà que té abast supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a més
d’un municipi.
Si l’esdeveniment té repercussió en més d’un municipi, els alcaldes/esses
d’aquests municipis o regidors/ores en qui deleguin hauran d’emetre un escrit
declarant aquesta circumstància.
b) Grau de singularitat de l’activitat: Fins a 12 punts
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 Promoció per activitats excepcionals/singulars relacionades amb l’organització
de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional
................................................................................................................ 3 punts
 Activitats excepcionals/singulars relatives a matèries transversals de
repercussió local a la demarcació de Barcelona.................................... 2 punts
 Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys,
100 anys, amb repercussió local a la demarcació de Barcelona, és a dir
commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió
local a la demarcació de Barcelona....................................................... 2 punts
 Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples
de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona
............................................................................................................... 2 punts
 Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració
aprovades per part de la Generalitat de Catalunya a l’any 2018........... 3 punts
En el supòsit que es tracti de commemoracions singulars múltiples de 5 a
partir de 10 anys i coincideixi amb els 25, 50, 75 o 100 anys de
commemoració, se sumaran les puntuacions obtingudes pels dos conceptes.
c) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord amb
les dades de població de l’any 2017 de l’Idescat, la puntuació serà la següent:
(fins a 3 punts)
Municipis fins a 50.000 habitants.................. 3 punts
Municipis a partir de 50.001 habitants........... 2 punts
d) Metodologia (fins a 8 punts)
 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats previstos de
l’acció proposada.......................................................................... fins a 3 punts
 Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació....................... fins a 2 punts
 Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc en
l’activitat........................................................................................ fins a 3 punts
Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim d’11 punts.
2) D’acord amb la base 11 de la convocatòria, l’assignació dels punts és la següent:
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es
determinarà en relació als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del
previst a la base 9.
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import
assignat a la puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions.
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L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts
per la totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a
l’aplicació pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori
de punts.
3) A la sol·licitud de subvenció d’aquesta convocatòria, les entitats s’havien
d’emmarcar en els objectes que consideressin adients segons el projecte presentat
d’entre aquells que s’establien a la base 2. El fet d’emmarcar-se en un objecte
determinat no implica que automàticament s’hagi valorat favorablement en aquest
sentit. N’hi ha dos casos:
1. Fundació Surt: s’ha emmarcat en “Promoció per activitats excepcionals/singulars
relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres,
totes elles d’àmbit internacional” i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de la
memòria de l’activitat no es pot despendre que l’activitat tingui caràcter
internacional, ni pels actors implicats ni pel propi projecte. A la Fundació se l’ha
valorat per la resta d’aspectes puntuables.
2. Esplais Catalans: s’ha emmarcat en “Activitats excepcionals/singulars relatives a
matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona” i no se
li ha valorat aquest aspecte, ja que l’activitat “Esplaiada 2018” forma part de
l’activitat ordinària d’Esplais Catalans i s’ha portat a terme en edicions anterior. A
l’entitat se l’ha valorat per la resta d’aspectes puntuables.
4) Del total de les 62 sol·licituds presentades s’han exclòs 14 perquè no compleixen
amb les bases. Per tant, s’ha procedit a valorar 48 entitats.
De les 48 entitats valorades, n’hi ha 25 a les quals se les atorga l’import sol·licitat tot
i que aquest sigui inferior al que teòricament s’atorgaria pel número de punts
obtinguts, ja que l’import sol·licitat actua com a límit a l’atorgament. Les entitats a
les quals se’ls atorga el màxim possible segons l’import sol·licitat en primera volta,
no passen a ser valorades a la segona volta. Les entitats que reben l’import
sol·licitat són les següents:

1
2
3
4
5

ENTITAT
Consell Il·lustres Col·legis Advocats de
Catalunya
Fund Salarich - Calderer
Pallassos sense fronteres
Agrup. Sardanista Ideal Clavé de les
Roquetes
As cultural Canal SET
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ENTITAT
6

As cultural 21 de novembre

7

As Foment de la Rumba catalana - FORCAT

8

International Lawn Tennis Club de España

9

Falcons de Barcelona

10 As de veïns del barri de Sant Antoni
11 Societat coral la Lira
12 Casa València de Gavà
13 Colla Castellera Tirallongues de Manresa
14 CAE Formació i serveis socioculturals
As MMACA (Museu Matemàtiques de
15
Catalunya)
16 Colla de diables de Gelida
17 Parròquia Sta Eulàlia de Ronçana
18 Convento visitación de Nuestra Sra.
19 Centre Agermanament Occitano-Català
20 As Espectadors Teatre Mercat Vell
21 Fund Bosch i Cardellach
22 Amics de Ravensbruck
23 Ateneu Sant Just Desvern
Fund ESMUC (Escola Superior de Música
24
de Catalunya)
25 Inst Projecció exterior de la Cultura Catalana

A les 23 entitats restants se’ls atorga l’import concedit per punts, totes en segona
volta:
ENTITAT
1

Geganters i grallers de Sant Climent de Llobregat

2

CB Mollet

3

Fund Priv CPB - Dr Fàbregas

4

Fund Priv Foment del Bàsquet

5

As rutes del Romànic

6

Fed Catalana de Puericantores

7

Plataforma per la llengua
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ENTITAT
8

Institució Francesc de Borja Moll

9

As Pessebrista

10 Ciudades y gobiernos locales
11 Fund ECOM
12 Taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya
13 Fund Real Club Polo
14 Esplais Catalans
15 Fund priv lliga catalana d'ajuda oncològica
16 Fed As familiars malalts d'Alzheimer de Catalunya
17 As CIV-Cultural Vic Bang Jazz Cava
18 Fund Esclerosi múltiple
19 As Cor Orquestra Simfònica Harmonia
Secartys - As Española para la internacionalización de las empresas de
20
electrónica, informática y telecomunicacions
21 Bisbat de Vic
22 Cor de Gospel Sant Cugat
23 Fund de dones Surt, fund priv.

Entre les entitats valorades favorablement es realitza una primera volta. La
puntuació atorgada suma un total de 642 punts, cosa que fa que, en un primer
repartiment del la consignació inicial, l’import per punt a repartir sigui de 545,17 €
(350.000 €/642 punts). Es reparteixen un total de 292.203,79 € i resta consignació
per import de 57.796,21 €.
Una vegada realitzat aquest repartiment, tal i com estableix la base 11, es realitza
una segona volta per tal d’esgotar al màxim la consignació inicial. Les entitats que
segueixen puntuant ho fan per un total de 384 punts, per la qual cosa el punt passa
a tenir un import de 150,51 € (57.796,21 €/384 punts).
El repartiment d’aquests imports suma un total de 344.199,80 €; per tant, el saldo
que resta és de 5.799,09 €. Aquest sobrant representa un 1,66% de la consignació
inicial.
L’òrgan col·legiat ha formulat una proposta que ha estat formalitzada en la
corresponent acta de data 14 de juny de 2018.
Atès que l’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de subvencions en
base a la valoració tècnica de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
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General i en base als criteris de puntuació descrits a la base 9 i s’han assignat els
punts de conformitat amb la base 11 de la convocatòria.
D’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles
17, 18 i 19 de l’Ordenança general de subvencions.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al
BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió
d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.3
b), sobre l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions amb
concurrència, 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 de la Diputació núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria
(número 201820185120009523), per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva a favor de persones jurídiques sense ànim
de lucre, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte als
beneficiaris següents i pels imports i projectes que s’hi relacionen, en ordre de
prelació:

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

AD i posició
pressupostària

NIF

ENTITAT

PROJECTE

1803002483/1

G62319199

Societat coral la Lira

La Lira 100 anys

7.500,00 €

17,0

1803002483/2

G60343951

Pallassos sense
fronteres

XXV Aniversari de
Pallassos sense
fronteres

6.840,00 €

16,5
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AD i posició
pressupostària

NIF

ENTITAT

1803002483/3

G59165100

Fund Esclerosi múltiple

1803002483/4

G66416207

As cultural 21 de
novembre

1803002483/5

G65009284

As MMACA (Museu
Matemàtiques de
Catalunya)

1803002483/6

G57935280

Institució Francesc de
Borja Moll

1803002483/7

G60507498

As Espectadors Teatre
Mercat Vell

1803002483/8

G08473076

Ateneu Sant Just
Desvern

1803002483/9

R0800119J

Parròquia Sta Eulàlia de
Ronçana

1803002483/10 G08773517
1803002483/11 G62334925
1803002483/12 R0800043B
1803002483/13 G64404213
1803002483/14 G58657909
1803002483/15 G61058004

PROJECTE
25è aniversari Mulla't
per l'Esclerosi
Múltiple
25è aniversari
pel·lícula Havanera
1820
Matrix3 - 3a edició
Any Fabra: Moll i
Sanchis Guarner, el
fabrisme a les
Balears i a València
25 anys de l'As
Espectadors del
Teatre Mercat Vell de
Ripollet
El Centenari de
l'Ateneu

Commemoració 50
aniversari de la
Revista Ronçana
Esplaiada 2018:
Esplais Catalans
obrim els ulls, obrim
les portes
Cicle d'activitats
As Cor Orquestra
commemoratives del
Simfònica Harmonia
20è aniversari
Oliba: 1000 anys de
Bisbat de Vic
l'inici del seu
episcopat
25 anys
Fund de dones Surt,
Compromeses amb
fund priv.
les Dones
25è aniversari de la
Fund Salarich - Calderer Residència Salarrich
Calderer
Geganters i grallers de
25 anys del gegants
Sant Climent de
de Sant Climent
Llobregat

1803002483/16 G58452210

CAE Formació i serveis
socioculturals

1803002483/17 G60266517

Fed Catalana de
Puericantores

1803002483/18 R5800465F

Convento visitación de
Nuestra Sra.

20a Moguda de
l'Agulla
Congrés
Internacional Pueri
Cantores
Any Caputxí.
Exposició "Caputxins
d'Arenys: 400 anys"

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

11.478,70 €

16,5

9.000,00 €

16,0

10.000,00 €

16,0

11.130,90 €

16,0

4.932,00 €

16,0

6.200,00 €

15,5

4.000,00 €

15,0

10.087,30 €

14,5

10.087,30 €

14,5

10.087,30 €

14,5

10.087,30 €

14,5

6.000,00 €

14,0

9.739,50 €

14,0

3.300,00 €

14,0

9.739,50 €

14,0

1.500,00 €

14,0
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AD i posició
pressupostària

NIF

1803002483/19 Q5856176B

ENTITAT
Consell Il·lustres
Col·legis Advocats de
Catalunya

PROJECTE
La justiciabilitat com
a garantia dels drets
socials
Commemoració
25anys de
l'Associació

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

9.205,60 €

13,5

7.100,00 €

13,5

1803002483/20 G59784975

As cultural Canal SET

1803002483/21 G58145178

As de veïns del barri de
Sant Antoni

50 anys de
l'Associació

3.900,00 €

13,5

1803002483/22 G60683224

Fund Priv Foment del
Bàsquet

Som 50, i tu?

9.391,70 €

13,5

1803002483/23 G60417631

Plataforma per la
llengua

9.391,70 €

13,5

1803002483/24 G61427878

As Pessebrista

9.391,70 €

13,5

1803002483/25 G08287963

Secartys - As Española
para la
internacionalización de
las empresas de
electrónica, informática
y telecomunicaciones

Festa 25 anys de la
Plataforma, 25 anys
defensant el català
Actes i exposicions
del 75è aniversari de
l'Associació
Commemoració 50
anys de Secartys al
servei de la
internacionalització i
la innovació
empresarial

9.391,70 €

13,5

1803002483/26 G58038167

Agrup. Sardanista Ideal
Clavé de les Roquetes

50 anys de l'Aplec de
les Roquetes

4.800,00 €

13,0

7.600,00 €

13,0

9.043,80 €

13,0

9.043,80 €

13,0

4.500,00 €

13,0

4.170,00 €

13,0

8.696,00 €

12,5

1803002483/27 G60234549

1803002483/28 G63022503

1803002483/29 G64650930

1803002483/30 G64162092
1803002483/31 G08888422
1803002483/32 G08617839

25 aniversari Colla
Colla Castellera
Castellera
Tirallongues de Manresa Tirallongues de
Manresa
Millenari d'Oliba,
bisbe de Vic.
As rutes del Romànic
Porjecció artística als
escenaris històrics
del Bisbe Oliba
El dret al treball de
les persones amb
Fund ECOM
discapacitat: models
de futur
Cens deportades a
Amics de Ravensbruck
Ravensbrück
actualitzat
XXX Premis Batista i
Inst Projecció exterior de
Roca - Memorial
la Cultura Catalana
Enric Garriga Trullols
CB Mollet

75è aniversari CB
Mollet
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AD i posició
pressupostària

NIF

ENTITAT

1803002483/33 G08914020

Fund Priv CPB - Dr
Fàbregas

1803002483/34 G58257031

Fund Bosch i Cardellach

1803002483/35 G62429329

Fund ESMUC (Escola
Superior de Música de
Catalunya)

PROJECTE
XX edició del Premi a
la Creativitat
Artísitica "Agustí de
Semir & Conxa
Millán"

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

8.696,00 €

12,5

Sabadell i la Gran
Guerra

2.000,00 €

12,5

Tercer Barcelona
Fiddle Congress

3.000,00 €

12,5

8.348,10 €

12,0

8.348,10 €

12,0

2.576,00 €

11,5

1.680,00 €

11,5

18 Conferència de
l'Observatori
Internacional de la
Democràcia
participativa
Concert 20è
aniversari Festival
Jazz de Vic
10è aniversari de la
Colla de Diables de
Gelida
Acte commemoració
dels 40 anys del
CAOC

1803002483/36 G63327996

Ciudades y gobiernos
locales

1803002483/37 G59920553

As CIV-Cultural Vic
Bang Jazz Cava

1803002483/38 G64869274

Colla de diables de
Gelida

1803002483/39 G08953564

Centre Agermanament
Occitano-Català

1803002483/40 G63487607

Fund priv lliga catalana
d'ajuda oncològica

15è aniversari
Fundació Oncolliga

8.000,30 €

11,5

1803002483/41 G62049382

Fed As familiars malalts
d'Alzheimer de
Catalunya

Jornada divulgativa
FAFAC "20 anys
donant suport a les
famílies amb
Alzheimer"

8.000,30 €

11,5

1803002483/42 G65272015

As Foment de la Rumba
catalana - FORCAT

Desè aniversari de la
Diada de la Rumba

7.000,00 €

11,0

5.860,00 €

11,0

3.000,00 €

11,0

1803002483/43 G58661141

International Lawn
Tennis Club de España

1803002483/44 G63101406

Falcons de Barcelona

XXV Campionat
internacional de
Catalunya de
veterans; XLVI Potter
Cup; XVI Gran Premi
Generalitat de
Catalunya
15è aniversari
Falcons de
Barcelona
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AD i posició
pressupostària

NIF

IMPORT
ATORGAT

ENTITAT

PROJECTE

1803002483/45 G58304999

Casa València de Gavà

30 aniversari Falla de
Gavà

1803002483/46 G63371421

Taula d'entitats del
tercer sector social de
Catalunya

1803002483/47 G66021643

Fund Real Club Polo

1803002483/48 G64802424

Cor de Gospel Sant
Cugat

15è aniversar de la
Taula d'Entitats del
Tercer Sector Social
de Catalunya
Concurs Salts
internacionals - CSIO
Barcelona 2018
Concerts 10è.
Aniversari - 10 anys
de música per a la
solidaritat
TOTAL

PUNTUACIÓ
TOTAL

7.397,70 €

11,0

7.652,50 €

11,0

7.652,50 €

11,0

7.652,50 €

11,0

344.199,80 €

Segon. EXCLOURE les sol·licituds de les entitats següents i pels motius que tot seguit
es relacionen:
NIF
1

R0800035H

ENTITAT
Ordre Hospitalari St
Joan de Déu

PROJECTE

MOTIU EXCLUSIÓ

Magic line Sant Joan de Déu

Objecte: activitat no singular
(base 2)

Objecte: activitat no singular
(base 2)

2

G58650961 Fed Cordibaix

Espais de transformació social.
Actes per l'impuls de la iniciativa
socioeconòmica i la igualtat
d'oportunitats

3

G59773879 As Cult Modilianum

El Barroc del Moianès

Objecte: activitat no singular
(base 2)

4

G61356689 As Punt de referència

#punt20anys: impulsem joves de
Referència

Període d’execució:
commemoració no corresponent
a 2018 (base 3)

5

G59707075

Recuperem la Història de la Penya
Boletaire de Berga-60 anys

Període d’execució:
commemoració no corresponent
a 2018 (base 3)

6

G58255597 Pen Català

Commemoració 95 anys del PEN
català

Període d’execució:
commemoració no corresponent
a 2018 (base 3)

Penya Boletaire de
Berga
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NIF

ENTITAT

PROJECTE

MOTIU EXCLUSIÓ

7

Fund Aigües de
G60181955 Manresa Junta de la
Sèquia

Període d’execució:
Commemoració dels 200 anys de
commemoració no corresponent
la Fàbrica dels Panyos de Manresa
a 2018 (base 3)

8

G60981933 Esbart Rocasagna

40 anys fent escola

Període d’execució:
commemoració no corresponent
a 2018 (base 3)

9

P0813000G Aj Montesquiu

Actes commemoració Batalla de
Montesquiu 1714

Entitat pública (base 4)

12è aplec comarcal d'Osona

Entitat pública (base 4)

Centenari Joan Josep Tharrats i
Vidal

Entitat pública (base 4)

10 P0813000G Aj Montesquiu

11 P5816203C

Fund Tharrats d'Art
Gràfic

ABD Associació
12 G59435180 Benestar i
Desenvolupament

Jornada dret a l'energia:
Multiplicant aliances per a la lluita
contra la pobresa energètica

Fund Afectats de
Fibromiàlgia i
13 G62951884
Síndrome de Fàtiga
Crònica

Codo con codo 2018

14 G66244054 As Meteovilatorta

Commemoració 80 anys de
l'Aeròdrom de Vilatorta

No presenten document de
l'Ajuntament on se celebra
l'esdeveniment en els termes
establerts en la convocatòria
(base 5)
No presenten document de
l'Ajuntament on se celebra
l'esdeveniment en els termes
establerts en la convocatòria
(base 5)
Sol·licitud presentada fora de
termini (base 6)

Tercer. DISPOSAR una despesa de 344.199,80 € a favor de les persones jurídiques
sense ànim de lucre relacionades a l’acord primer d’aquest dictamen, que anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de despeses
de l’exercici 2018.
Les subvencions s’hauran d’acceptar sense reserves pels beneficiaris, així com les
condicions imposades en la concessió. L’acceptació s’haurà de fer de forma expressa
en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució
de les actuacions que es duran a terme durant l’any 2018, i la subvenció no serà
abonada fins que el beneficiari presenti, entre el 2 de gener de 2019 i l’1 de març de
2019 la justificació de l’activitat subvencionada d’acord amb el que estableix la base 19
de la convocatòria.
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Els documents relatius a la justificació de les subvencions es podran trobar a
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions i a la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona.
Quart. ALLIBERAR el saldo sobrant de 5.800,2 € resultants de la diferència entre la
quantitat màxima consignada per a la concessió d’aquestes subvencions (350.000 €) i
efectivament atorgada (344.199,80 €). Retornar aquest import sobrant a l’aplicació
pressupostària d’origen G/10500/23110/48900.
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Sisè. NOTIFICAR els presents acords, en la part que afecta als interessats.”
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
revocacions d’ajuts atorgats a quatre entitats sense ànim de lucre, per no
presentar l’escrit d’acceptació de les bases, en el marc de la convocatòria de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, en favor de persones
jurídiques per activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius
(9023/2017).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern, en sessió ordinària d’11 de maig de 2017, va aprovar la
convocatòria 9023/2017, que incorpora les bases específiques, per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea de Presidència de
la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per
a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius (A-189/17).

2.

La proposta d’aprovació de la concessió de les subvencions es va aprovar a la
Junta de Govern de 26 d’octubre de 2017 (A-502/17), per la qual es proposa
l’atorgament de subvencions, per un import de 342.333,77€ (tres-cents quarantados mil tres-cents trenta-tres euros i setanta-set cèntims).

3.

La base 15 de la convocatòria fa referència a l’acceptació de la subvenció per part
dels beneficiaris:
“Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió,
hauran d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades
en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el
termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord”.
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4.

L’informe de proposta del Director del Gabinet de la Presidència, de 18 d’abril de
2018, recull en els seus antecedents quatre entitats que no han acceptat la
subvenció concedida i que són les següents:

NIF

Entitat

G66873407 As. Tonis Olesa de Montserrat
V63936348

Ball de diables de Torrelles de
Foix

Q5856176B

Consell Il·lustres col·legis
advocats de Catalunya

G58958323 SOS Racisme Catalunya

Objecte
Recuperació festa Sant
Antoni Abad a Olesa
30è aniv. de l'Entitat
"Aniversari 3.0"
Jornada internacional: La
justiciabilitat dels drets
socials
25 anys del SAiD.
Treballant per la
construcció ciutadana i la
igualtat en drets i
oportunitats

Total atorgat
1.700,00 €
4.000,00 €
7.668,69 €

2.626,00 €

Tot i que només el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya ha
presentat la seva renúncia expressa, les altres tres entitats no han presentat
l’acceptació expressa de la subvenció i han expressat telefònicament la seva
voluntat de renúncia.
5. En data 28 de maig de 2018 es va reunir l’òrgan col·legiat previst a la base 12 de
la convocatòria i davant l’informe proposta del Director del Gabinet de la
Presidència expressat en el punt anterior, van considerar que aquestes quatre
entitats havien renunciat a aquestes subvencions.
6. En aquest sentit i tenint en compte que la concessió comporta una disposició de
crèdit a favor de esmentades entitats, es proposa la revocació total de la subvenció
per manca d’acceptació de la mateixa.
Fonaments de dret
1. 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), en el
seu article 24 que recull la supeditació de l’efectivitat de la subvenció a la seva
acceptació: “Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari accepti,
sense reserves, la subvenció i les condicions amb què s’ha concedit, en la forma i
el termini que assenyali la convocatòria.
Si el beneficiari no presenta l’acceptació de la subvenció en el termini establert o
hi formula reserves, la Diputació de Barcelona pot optar, discrecionalment, entre
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concedir un nou termini per a l’acceptació o considerar que el beneficiari ha
renunciat a la subvenció.”
2.

La Base 15 de la convocatòria 9023/2017, aprovada per la Junta de Govern, l’11
de maig de 2017, en sessió ordinària i que estableix l’obligatorietat per part del
beneficiari de l’acceptació de la subvenció, així com de les condicions imposades
en la concessió.

3.

La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
3.3 b), sobre l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions amb
concurrència, 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 de la Diputació núm. 3048/16, de data
14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la revocació total per no haver presentat el document
d’acceptació de la subvenció, tal i com estableix la base 15 de la convocatòria, les
subvencions següents:
NIF

Entitat

G66873407

As. Tonis Olesa de Montserrat

V63936348

Ball de diables de Torrelles de
Foix

Q5856176B

Consell Il·lustres col·legis
advocats de Catalunya

G58958323

SOS Racisme Catalunya

Objecte
Recuperació festa Sant
Antoni Abad a Olesa
30è aniv. de l'Entitat
"Aniversari 3.0"
Jornada internacional:
La justiciabilitat dels
drets socials
25 anys del SAiD.
Treballant per la
construcció ciutadana i
la igualtat en drets i
oportunitats

Total atorgat
1.700,00 €
4.000,00 €
7.668,69 €

2.626,00 €

Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies als interessats, a comptar des de
l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presentin les
al·legacions o documents que considerin oportuns, d’acord amb l’article 48.3 de
l’Ordenança general de subvencions, amb l’advertiment que en cas de no presentar
cap al·legació a la revocació inicial, aquesta esdevindrà definitiva.
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Tercer. NOTIFICAR els presents acords als interessats, en la part que els afecta.”
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
segona convocatòria per a l’any 2018 i les bases específiques per a la concessió
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de persones
jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i
esdeveniments commemoratius, per un import màxim de 150.000 €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les
subvencions, concretament 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).
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 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), estableix
al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el procediment ordinari de
concessió de les subvencions.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Presidència, es proposa
fomentar projectes o activitats d’interès públic o social adreçades a fomentar i reforçar
el teixit social, a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i
assistència de les activitats dels governs locals de les comarques de Barcelona.
L’import total que es destinarà al foment de les actuacions per a l’any 2018 és d’import
150.000 € amb càrrec a l’aplicació G/10500/23110/48900 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.
Per tal de 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’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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L’article 23.2 a) de la LGS recull 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.
El president de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè 2.
a), sobre l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions amb
concurrència, en relació amb el nomenament dels membres de la Junta de Govern, de
delegació de les competències per part de la Presidència i règim de sessions,
aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 6737/18, de data 28 de
juny de 2018, i publicat al BOPB de 3 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (número 201820185120010223), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor
de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i
esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2018, el text íntegre de la qual és el
següent:
“SEGONA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2018 I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE
L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR DE
PERSONES JURÍDIQUES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A ACTIVITATS
EXCEPCIONALS / SINGULARS I ESDEVENIMENTS COMMEMORATIUS ANY 2018”
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
inicialment 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
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, Àrea de Presidència que impulsa el Gabinet de la Presidència,
destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:






Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos,
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la
demarcació de Barcelona.
Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local
a la demarcació de Barcelona.
Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots
ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys,
és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió
local a la demarcació de Barcelona.
Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2018.

Les entitats que s’emmarquin en commemoracions de 25 anys, seran també
automàticament considerades activitats commemoratives a partir de 10 anys i múltiples
de 5.
Les entitats es poden emmarcar en més d’un objecte.
Aquelles activitats que siguin objecte de subvenció per part d’altres àrees de la Diputació de
Barcelona, quedaran excloses d’aquesta convocatòria. També quedaran excloses aquelles
entitats que ja hagin estat beneficiàries de la primera convocatòria de l’Àrea de Presidència
per a l’any 2018 per al mateix projecte/activitat.
El fet de participar en un congrés, simposis, cimera internacional..., no serà objecte de
subvenció. Únicament serà objecte de subvenció quan l’entitat sigui l’organitzadora de
l’actuació a subvencionar.
S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a
activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats o esdeveniments que
cada any siguin objecte de celebració.
Les commemoracions seran aquelles que se celebrin l’any 2018. No se subvencionaran si
es tracta d’activitats preparatòries o finals de la commemoració si la commemoració no té
lloc l’any 2018.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:
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Potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil
Potenciar el suport i assistència de les activitats dels municipis de la demarcació de
Barcelona.

3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara de la convocatòria de l’any 2018 s’hauran de
destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins el període comprès entre l’1
de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques sense ànim de
lucre que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de justificar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
5. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1) Document de l’Ajuntament on se celebra l’esdeveniment, declarant l’interès de la
celebració del mateix pel municipi. S’acreditarà mitjançant declaració signada
d’aquesta circumstància per part de l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
Si l’esdeveniment té lloc a la ciutat de Barcelona, s’acreditarà mitjançant la declaració
signada pel regidor/a del districte o el/la regidor/a de l’àrea temàtica relacionada amb
l’esdeveniment o actuació. I en el supòsit que no hi hagi regidor/a de l’àrea temàtica
relacionada o regidor/a de districte, podrà signar-se pel comissionat/ada.
2) Còpia del DNI de la persona que representa l’entitat.
3) Còpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
4) ANNEX 1: memòria del projecte/ activitat a realitzar pel qual es demana la subvenció
i relació dels criteris valorables de la convocatòria d’acord amb el model normalitzat.
La manca de presentació d’aquesta memòria dins del termini de presentació de
sol·licituds establert a la base 7, suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria.
5) ANNEX 2: pressupost d’ingressos i despeses previst per al projecte pel qual es
demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. El pressupost d’ingressos no
ha d’incloure la subvenció sol·licitada a la Diputació. L’import sol·licitat no podrà ser
superior al 50% de la despesa pressupostada.
6) ANNEX 3: declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir
la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat, declaració de les
subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat, i
declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció d’acord amb el model normalitzat.
7) ANNEX 4: declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les
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activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (només en el cas de subvencions que
financen activitats que poden implicar el contacte habitual amb menors d’edat)
d’acord amb el model normalitzat.
8) ANNEX 5: en cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, declaració
de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o
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, d’acord amb
el model normalitzat.
9) ANNEX 6: declaració responsable sobre la documentació relativa a la personalitat
jurídica de l’entitat: el peticionari declara, sota la seva responsabilitat, que disposa de
tota la documentació en vigor relativa a la personalitat jurídica de l’entitat a la qual
representa i que podrà acreditar-la en qualsevol moment que sigui requerida per la
Diputació. O bé declaració que aquesta documentació ha estat lliurada amb
anterioritat a la Diputació de Barcelona amb indicació de la data de presentació i del
centre gestor que la va rebre.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Hi haurà una sola convocatòria .
El termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions començarà a l’endemà de la
data de publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 20
de setembre de 2018.
Les bases es podran consultar a la pàgina web de la Diputació:
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
Les sol·licituds amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
Les sol·licituds (així com tots els documents exigits a la base 5) podran presentar-se
mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/ada o
pel representant legal o persona apoderada de l’entitat, i estarà disponible al web de la
Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les instàncies que
l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte,
es poden:
a) Dirigir al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126,
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on seran assistits pels funcionaris
adscrits al Registre, d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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b) Presentar la seva sol·licitud en format paper, en el benentès que aquesta presentació
s’haurà de realitzar finalment, també, mitjançant la Seu electrònica dins del termini de
subsanació que s’obri a aquest efecte, i sense la qual no podrà ser admesa.
Només se subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant per convocatòria. En cas de
presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada amb
posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà en què tingui
lloc la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així, s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
No serà objecte de requeriment la manca de presentació de la memòria / projecte en els
termes expressats a la base 5.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris, aplicats d’acord amb la puntuació indicada fins a un màxim de 26 punts:
a)

Abast en el territori de l’activitat: Fins a 3 punts:




Abast supramunicipal.................................................................... 3 punts
Abast municipal............................................................................. 2 punts

Es considerarà que té abast supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a més d’un municipi.
Si l’esdeveniment té repercussió en més d’un municipi, els alcaldes/esses d’aquests
municipis o regidors/ores en qui deleguin hauran d’emetre un escrit declarant aquesta
circumstància. Es valorarà la supramunicipalitat quan l’entitat presenti dos o més escrits de
suport de diferents Ajuntaments.
b)

Grau de singularitat de l’activitat: Fins a 12 punts
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Promoció per activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de
congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional ......... 3 punts
Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local
a la demarcació de Barcelona ............................................................................. 2 punts
Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys,
amb repercussió local a la demarcació de Barcelona, és a dir commemoracions
singulars múltiples de 25 anys, totes elles amb repercussió local a la demarcació de
Barcelona............................................................................................................ 2 punts
Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots
ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.................................... 2 punts
Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part
de la Generalitat de Catalunya a l’any 2018...................................................... 3 punts

En el supòsit que es tracti de commemoracions singulars múltiples de 5 a partir de 10 anys i
coincideixi amb els 25, 50, 75 o 100 anys de commemoració, se sumaran les puntuacions
obtingudes pels dos conceptes. Per tant, les entitats que s’emmarquin en els 25, 50, 75 o
100 anys, seran considerades també activitats commemoratives a partir de 10 anys i
múltiples de 5 i automàticament se’ls sumaran els punts corresponents per als dos
conceptes.
c)

Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord amb les
dades de població de l’any 2017 de l’Idescat, la puntuació serà la següent: (fins a 3
punts)
Municipis fins a 50.000 habitants.................... 3 punts
Municipis a partir de 50.001 habitants........... 2 punts

d)

Metodologia (fins a 8 punts)



Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats previstos de l’acció
proposada.................................................................................................... fins a 3 punts
Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació ................................... fins a 2 punts
Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc en l’activitat, fins a 3 punts




Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim d’11 punts.
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre els sol·licitants que hagin obtingut més d’11 punts, en relació als punts
assignats.
El crèdit previst serà de 150.000 €, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/10500/23100/48900 del pressupost de l’any 2018.
11. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà en
relació als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la base 9.
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A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a la
puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions.
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la
totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a l’aplicació
pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori de punts. Si encara
resta consignació, es realitzarà una segona operació fins al màxim d’aproximació a esgotar
la consignació pressupostària anteriorment fixada.
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat.
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà el Gabinet de la Presidència.
La proposta de concessió de les subvencions es formularà a través de l’òrgan instructor per
un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança i que
estarà integrat per les persones següents:




El president de la Diputació de Barcelona o el diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació.
El/la director/a del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona o el
director/a de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General.
Un/a tècnic/a designat per la coordinació de l’àrea corresponent en funció de la matèria
o la naturalesa de la subvenció.

Un/a tècnic/a de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a
secretari/ària de l’òrgan.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13. Termini de resolució i de notificació
S’examinaran en un sol procediment totes les sol·licituds presentades referents a la
convocatòria 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 als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
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d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web
següent: http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
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 en què tingui lloc la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament
les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la notificació de
l’acord de concessió.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància,
tant de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits per a
la concessió de la subvenció.
5. 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.
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6. 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.
7. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2. de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació.
16. Despeses subvencionables
Les despeses corrents subvencionables han de reunir els següents requisits generals:
a) Han de ser despeses necessàries i corrents per respondre a la naturalesa de
l’activitat subvencionada de caràcter no inventariable.
b) Es podran subvencionar despeses del personal propi que es dediqui a la realització
de l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 20 % de l’import de la subvenció,
sempre que l’entitat acrediti fefaentment mitjançant un certificat la vinculació de la
despesa que imputa per aquest concepte, amb detall del personal, la imputació del
temps dedicat i el cost que suposa.
c) El seu cost no pot ser superior al valor mercat.
d) Seran subvencionables les despeses de les activitats que s’executin dins l’any 2018.
e) Han d’estar efectivament en el moment de la justificació pagades pel beneficiari/ària.
A més d’aquests requisits comuns a qualsevol despesa, certes despeses han de complir
uns requisits específics per ser admeses com a despeses subvencionables.
-

Despeses de superior quantia. Si la despesa concreta supera la quantia del
contracte menor, el/la beneficiari/ària haurà d’haver sol·licitat un mínim de tres
ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament.
Aquesta informació haurà de constar en la documentació que s’acompanyi a la
justificació de la subvenció.

En cas que la subvenció es justifiqui mitjançant informe d’auditor, la despesa que origini
aquest informe serà considerada despesa elegible.
Despeses indirectes:
En relació amb les despeses indirectes, hem d’entendre per despeses o costos
indirectes aquells que són compartits per l’activitat subvencionada i per la resta
d’activitats que realitzi l’entitat beneficiària.
El/la beneficiari/ària de la subvenció haurà d’indicar els criteris de repartiment de les
despeses indirectes imputades a la justificació de la subvenció. L’import d’aquestes
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despeses no podrà superar el percentatge del 5% respecte a l’import de les despeses
directes elegibles que s’imputin a la subvenció.
17. Subcontractació
No s’admetrà la subcontractació.
18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en aquesta
s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o declaració
responsable, en els supòsits previstos en l’article 24 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions.
19. Termini, forma i lloc de justificació


Les subvencions atorgades per a les activitats de la convocatòria de l’any 2018 hauran
de justificar-se entre el 20 de desembre de 2018 i el 30 d’abril de 2019.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar al web de la Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions, i revestirà la forma de:
- Per subvencions d’import superior a 20.000 € o pressupost de despesa superior a 100.000
€, la justificació es realitzarà mitjançant informe d’auditor, en el model creat a l’efecte, que
contindrà:
-

Memòria de l’actuació
Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada que contingui:
 Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat, amb indicació de si
aquesta 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
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència

-

Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat
subvencionada.
Informe de l’auditor, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de
Comptes, que revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig.
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Aquest informe auditor haurà de fer referència als imports de pressupost i cost final
de l’activitat, i fer les comprovacions necessàries per si hi ha hagut desviació entre
ambdós imports; la correcta imputació de la despesa indirecta amb els límits
assenyalats en aquest acord; així com la despesa de personal i els costos que se’n
derivin. De la mateixa manera, haurà de contenir un apartat on s’acrediti que s’ha fet
constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la documentació
impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que facin referència a
l’activitat subvencionada.
- Per subvencions d’import fins a 20.000 €, compte justificatiu simplificat, en el model creat a
l’efecte, que contindrà:
-

Memòria de l’actuació
Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva de:
 Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat, amb indicació de si
aquesta 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
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència

-



Si s’escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l’art. 31.3 de la Llei
general de subvencions.
Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la
col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat
subvencionada.

En la confecció de la memòria econòmica dels models de justificació s’haurà de tenir en
compte el següent aspecte:

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.
En el cas que es produeixi una desviació entre el cost final de l’activitat i el pressupost
inicial, es podrà corregir la desviació en el moment de procedir a la justificació i l’abonament
de la subvenció en el mateix percentatge.
En cas que la justificació es presenti mitjançant un compte justificatiu simplificat, una vegada
revisada la documentació justificativa, la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació
General 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, que estarà conformada com a mínim pel 10 % del número dels justificants de
despesa i que representaran, almenys, el 20 % de la despesa imputada a la justificació de la
subvenció de la Diputació de Barcelona.
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Lloc de presentació:
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la
justificació recollida.
20. Deficiències en la justificació


Deficiències en la justificació:

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades, i
disposaran d’un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per esmenar-les, a partir de
l’endemà que sigui comunicat 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.


Manca de justificació:

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.
21. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers ni es produeixi una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
22. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
La subvenció atorgada serà incompatible amb qualsevol altra concedida per la mateixa
activitat per altres àrees de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
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23. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions, i a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.
24. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
Corporació a la seva web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
25. Causes de reintegrament



Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit
la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del
projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

26. Obligats al reintegrament


Respondran solidàriament les persones físiques integrants de les entitats que gaudeixin
de la condició de persones beneficiàries.



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

27. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança.
28. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, 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
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Diputació de Barcelona, les Bases d'execució del pressupost general per al present exercici,
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 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.
29. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la
normativa sobre protecció de dades estableix.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.”

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
“Extracte de l’Acord de data ......... de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel
qual es convoquen subvencions de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a
favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i
esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2018 que impulsa el Gabinet de la
Presidència i gestiona la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General.
BDNS:
Codi convocatòria: 201820185120010223
D’acord amb allò previst als articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es poden trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
Primer. Beneficiaris:
Podran ser beneficiàries les persones jurídiques sense ànim de lucre.
Els requisits per la sol·licitud i la forma d’acreditar-los estan recollits a les bases 4 i 5.
Segon. Objecte
L’objecte de la subvenció és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
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Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos,
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la
demarcació de Barcelona.
Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local
a la demarcació de Barcelona.
Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots
ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys,
és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió
local a la demarcació de Barcelona.
Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2018.

Tercer. Bases reguladores
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de
Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia
L’import a concedir a cadascuna de les actuacions subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts assignats.
El crèdit previst serà de 150.000 €, i va a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2018.
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a la
puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions.
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per la
totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a l’aplicació
pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori de punts.
L’import de la subvenció serà com a màxim del 50 % del pressupost total del projecte
presentat, i en qualsevol cas mai podrà ser superior al sol·licitat, i fins al màxim
d’aproximació a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
S’estableix un termini de presentació de la sol·licitud de la subvenció, que començarà a
l’endemà de la data de publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i
finalitzarà el 20 de setembre de 2018.
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins del període comprès entre l’1 de gener
de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 20 de desembre de 2018 i el 30
d’abril de 2019.
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Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social
adreçades a potenciar la cohesió i la convivència de la societat civil, i al suport i assistència
de les activitats dels municipis de la demarcació de Barcelona.”

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexos 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart. AUTORITZAR una despesa total de 150.000 € (cent cinquanta mil euros) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de l’any 2018
condicionada a l’aprovació definitiva de la MC 8/2018.
Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la
seu electrònica de la Diputació.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies, senyor president. Voldríem demanar si, en aquesta segona
convocatòria, hi ha algun canvi de criteri de concessió sobre les convocatòries
anteriors. Gràcies.
El senyor Castells dona la paraula al diputat senyor Homet (ERC-AM), qui diu: En
principi, en aquesta en concret, no hi ha canvis significatius que es puguin tenir en
compte. En tot cas, ja els farem arribar la convocatòria.
Direcció de Relacions Internacionals
10- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les
minutes dels convenis pels quals es formalitzaran i regularan els ajuts
econòmics atorgats a diverses entitats per acord núm. 170/2018 de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 d'abril de 2018.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 18 de desembre de
2017, va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim regulador i la
convocatòria per a la concessió de recursos, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” (AJG 689/17)
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L’esmentat règim estableix, en el seu article 5.4, que el ajuts econòmics inclosos en el
Catàleg es concedeixin per mitjà del procediment de concurrència competitiva. D’acord
amb l’establert en l’article 5.3, en el procediment de concurrència competitiva, la
concessió depèn de la valoració de les sol·licituds a la vista de criteris preestablerts i
de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració obtinguda.
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril
de 2018 es va aprovar la concessió dels ajuts econòmics en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG 170/2018).
Al punt quinzè de l’acord s’estableix que la Direcció de Relacions Internacionals haurà
de formalitzar mitjançant conveni els ajuts que es relacionen a continuació, i que han
estan atorgats a l’acord de referència i per els imports que es relacionen a continuació:
Ens destinatari

Ajuntament de
Palafolls

Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat

Actuació
Empoderamiento,
atención y formación a
mujeres y jóvenes en
situación de
vulnerabilidad.
Enfortiment institucional
i millora de la
participació comunitària
pel dret humà a l’aigua
San Miguelito.
Millorar la sensibilització
envers l’ecosistema de
l’Oasi de Figuig, per
continuar el
desenvolupament
econòmic.

Ajuntament de
Terrassa

Reforç de les capacitats
de la policia municipal
sobre protecció civil dels
municipis libanesos.

Ajuntament de
Santa Coloma de
Gramenet

Suport a la ventanilla
única de Atención al
ciudadano en Villa el
Salvador (Perú).

Núm. Registre
“PMT”

Import total
concedit (EUR)

Codi XGL

1840011427

46.127,88

18/Y/251768

1840010714

42.189,00

18/Y/251813

1840009141

37.894,50

18/Y/251771

1840012089

50.000,00

18/Y/251773

1840012260

21.735,00

18/Y/251814

Al punt tretzè apartat a) de l’acord, s’estableixen els pagaments avançats dels ajuts
econòmics que s’han de gestionar per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de
la Direcció de Relacions Internacionals, i que es detallen a continuació:
- Ajuts econòmics d’execució anual amb un pagament avançat del 50 per cent de
l’import total de l’ajut:
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Ens destinatari
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

Actuació
Suport a la
ventanilla única de
Atenció al
ciudadano en Villa
Salvador (Perú).

Núm. Registre
“PMT”

Import total
concedit (EUR)

Codi XGL

1840012260

21.735,00

18/Y/251814

- Ajuts econòmics d’execució pluriennal amb pagament per avançat de l’import de la
primera anualitat:
Ens
destinatari

Ajuntament de
Palafolls

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

Actuació
Empoderamiento,
atención y formación
a mujeres y jóvenes
en situación de
vulnerabilidad.
Enfortiment
institucional i millora
de la participació
comunitària pel dret
humà a l’aigua San
Miguelito.

Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat

Millorar la
sensibilització envers
l’ecosistema de
l’Oasi de Figuig, per
continuar el
desenvolupament
econòmic.

Ajuntament de
Terrassa

Reforç de les
capacitats de la
policia municipal
sobre protecció civil
dels municipis
libanesos.

Núm.
Registre
“PMT”

Import
concedit 2018
(EURO)

Import
concedit 2019
(EUR)

Codi XGL

1840011427

24.642,23

21.485,65

18/Y/251768

1840010714

15.970,50

26.218,50

18/Y/251813

1840009141

18.578,70

19.315,80

18/Y/251771

1840012089

25.676,75

24.323,25

18/Y/251773

El mateix punt tretzè de l’acord disposa que els pagaments avançats es faran efectius
a la signatura del conveni per ambdues parts.
D’acord amb el que estableix l’article 21.3.d) del règim del Catàleg, s’ha considerat que
la col·laboració amb els ens destinataris s’ha de formalitzar a través d’un conveni el
qual ha de contenir com a mínim l’establert a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Vist que s’han emès les memòries justificatives de les necessitats i oportunitats dels
convenis que s’ajuntaran a continuació, dels seus impactes econòmics, dels seus
caràcters no contractuals i del compliment, en tots ells, de les previsions de la Llei
40/2015.
Vist l'apartat 7.2.c) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), correspon a la Junta de Govern adoptar els
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR les minutes dels convenis mitjançant els quals es formalitzaran i
regularan els ajuts econòmics atorgats per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de 26 d’abril de 2018 (AJG 170/2018) i que han de ser formalitzats per la
Direcció de Relacions Internacionals, el text literal dels quals és el següent:
“CONVENI ESPECÍFIC AJUNTAMENT DE PALAFOLLS
Dades identificatives
Ens destinatari
Ajuntament de Palafolls
NIF
P0815400G
“Empoderamiento, atención y formación a mujeres y jóvenes en
Actuació
situación de vulnerabilidad” que es desenvoluparà a Nicaragua
durant els anys 2018 i 2019.
Núm. registre inicial
1840011427
PMT
Núm.
expedient
2017/0011956
SIGC
Codi XGL
18/Y/251768
Recurs
Projectes de Cooperació al Desenvolupament
Classe de recurs
Ajut econòmic
Aportació de la
Diputació (EUR)
Cost total (EUR)
Centre gestor

Aportació any 2018

Aportació any 2019

Aportació total

24.642,23 euros

21.485,65 euros

46.127,88 euros

98.697,69 euros
Oficina de Cooperació al Desenvolupament

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la/el seva/seu Presidenta/President, [ ],
facultada en aplicació [ ] i assistida per la Secretaria Delegada en virtut de les facultats
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conferides pel decret de la Presidència de 13 d’abril de 2018, núm. 3299, ( BOPB de 20
d’abril de 2018).
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS, representat pel <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms><si no és l’alcalde/essa, president/ta, s’ha de fer referència a l’acte de delegació
de la competència>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>,
degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a la
concessió de recursos.

2.

L’ajuntament de Palafolls ha sol·licitat a la Diputació a través de l’aplicatiu Portal de
tràmits dels ens locals i altres administracions d’aquesta Diputació (PMT) la seva
cooperació i assistència per a l’actuació “Empoderamiento, atención y formación a
mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad” que es desenvoluparà a Nicaragua
durant els anys 2018 i 2019.

3.

Vist que l’actuació sol·licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el Catàleg:
Recurs
Projectes de cooperació al
desenvolupament i drets humans

Tipus de recurs

Classe de recurs

Econòmic

Ajut econòmic

4.

Vist que d’acord amb l’article 21.3.d. del règim, la col·laboració es pot formalitzar a
través de convenis, que han de contenir com a mínim l’establert a l’article 49 de la Llei
40/2015.

5.

Vist que s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les
previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.

Vist que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data 26 d’abril de 2018, en el marc
de la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2018 (AJG
170/2018), va concedir un ajut econòmic a l’ajuntament de Palafolls, per import de
QUARANTA-SIS MIL CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
(46.127,88), i va aprovar que aquest ajut es formalitzaria mitjançant conveni.

7.

Vista la competència de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’ article
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
d’assistència i cooperació als ens locals.

8.

Atès que es considera “contrapart” a l’Alcaldia de San Isidro (Nicaragua) ajuntament al
qual l’ens destinatari ha de transferir l’import de l’ajut atorgat.

9.

La minuta relativa a aquest conveni va ser aprovada per resolució de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data [ ] 2018.
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10. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1.

Objecte del conveni

1.1.

El present conveni té per objecte formalitzar i regular la concessió del recurs
“Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans” per a la realització de
l’actuació: “Empoderamiento, atención y formación a mujeres y jóvenes en situación
de vulnerabilidad” que es desenvoluparà a Nicaragua durant els anys 2018 i 2019.
En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:

1.2.
-

-

2.

L’interès específic de l’ens és palès en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest és palès en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis, d’acord amb l’article 91 de la Llei
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.
Obligacions de les parts

Ambdues institucions adopten, les obligacions i compromisos següents:


Per part de la Diputació:

La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, donarà
suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament, finançant el projecte
esmentat en el Pacte 1, d’acord amb la següent programació:
Classe de
recurs
Ajut
econòmic

Aportació de la Diputació
Aportació
any 2018

Aportació
any 2019

Aportació
total

24.642,23
euros

21.485,65
euros

46.127,88
euros

Aportació
de l’ens
destinatari

Aplicació
pressupostària

52.569,81
euros

G/11202/92400/
46250
G/11202/92400/
462250

La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, també
prestarà suport tècnic consistent en l’assessorament i la coordinació per a l’elaboració i
l’execució de les actuacions previstes en aquest conveni.
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Per part de l’ens destinatari:

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni i, específicament:
-

Aportar la quantitat de 52.569,81 euros per al cofinançament de l’actuació objecte del
conveni.
Transferir el 100% de l’aportació de la Diputació a l’Alcaldia de San Isidro “contrapart
del projecte” per al cofinançament de l’actuació objecte del conveni.
Presentar en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data que la
Diputació de Barcelona realitzi el pagament de l’import total de l’ajut, el comprovant
que acrediti que s’ha realitzat la/les transferència/es a la “contrapart”.

3.

Vigència del conveni

3.1.

Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura i finalitzarà com a
màxim 31 de juliol de 2020, una vegada l’ens destinatari presenti la documentació de
justificació final de despeses de l’actuació, la Diputació de Barcelona realitzi el
pagament i, finalment, l’ens acrediti que ha realitzat la transferència a la contrapart,
d’acord amb la forma i els terminis establerts en el present conveni.
En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar l’ampliació dels terminis del conveni, ampliacions que en total no
podran superar la meitat del termini inicialment previst, i que requeriran l’aprovació
prèvia de cadascuns dels ens.
Donat que aquest recurs s’ha aprovat en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, si durant la seva vigència s’aprova un nou protocol o
instrument equivalent, o es modifica l’actual, el present acte restarà vigent en la part
que no el contradigui.

3.2.

3.3.

4.

Execució i justificació

4.1.

Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut,
establert en el període comprés de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de
2019.
S’estableixen els següents terminis de justificació de les despeses de les actuacions
pluriennals:
- Termini de la primera justificació: L’ens destinatari justificarà les despeses
corresponents a les actuacions desenvolupades durant el primer any no més tard
del 31 de març de 2019.
- Termini de justificació final: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents
a les actuacions desenvolupades durant el segon any no més tard del 31 de març
de 2020.
Els imports no justificats corresponents a l’aportació del primer any d’execució s’han
d’incorporar en el pressupost del segon any, previ informe justificatiu de l’ens
destinatari i informe favorable del centre gestor.
Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest
efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la modalitat
d’execució. L’última justificació de despeses ha d’anar acompanyada de la justificació
tècnica (formulari C4-035 disponible a la següent adreça:
https://www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4-035-18.pdf)

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
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4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.
4.16.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
La despesa elegible serà la corresponent al capítol 4 del pressupost de depeses de
l’ens destinatari.
La contrapart del projecte, Alcaldia de San Isidro, haurà de justificar a l’ens
destinatari despeses de personal i despeses corrents en béns i serveis realitzades
dins del període d’execució, i despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades, per un import mínim al transferit ; i de les quals n’informarà l’ens
destinatari en la documentació de justificació de despeses que presenti a la Diputació.
Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat cal
especificar el percentatge d’imputació.
De l’objecte d’aquest ajut, s’exclouen els projectes d’emergència, ajut alimentari i
reconstrucció.
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació,
no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d'altres administracions
públiques.
El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les desviacions
que s’hagin produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial. Quan el cost de
l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa superior al 50 per cent
respecte del cost que es va informar en la sol·licitud, el centre gestor podrà proposar,
mitjançant informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial.
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre coneixement,
en aquest cas l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada. També s’ajustarà a la baixa l’ajut quan les
despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’import concedit.
L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau,
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui.
L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions
fiscals i amb la Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci
efectiu el seus pagaments.
En cas que, d’acord amb les condicions de concertació del recurs, l’ajut s’hagi
concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut a pagar
s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en cap cas pot ser
superior a l’aprovat.

5.

Pagament

5.1.

La Diputació farà un pagament inicial i per avançat, a partir de la signatura del
conveni per les parts, de l’import total concedit per al primer any.
El pagament de l’import restant de l’ajut es realitzarà contra presentació de la
justificació final de tota l’actuació. Aquest pagament restarà condicionat a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona corresponent a l’exercici 2019.

5.2.
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5.3.

5.4.

L'avançament del pagament es justifica perquè les activitats del projecte de
cooperació al desenvolupament es porten a terme en l’Alcaldia de San Isidro
(Nicaragua) i necessiten de finançament extern per a poder-les iniciar. L’ens
destinatari té recursos econòmics limitats destinats a la cooperació i poca liquiditat per
poder iniciar les activitats previstes en el projecte.
En el termini màxim de tres mesos a comptar des del pagament de l’import total de
l’ajut per part de la Diputació de Barcelona a l’ens destinatari, aquest haurà de lliurar a
la Diputació el corresponent comprovant (fotocòpia de la transferència bancària o
document equivalent i rebut de la contrapart) que acrediti que ha efectuat la/les
transferència/es corresponents a la contrapart, Alcaldia de San Isidro, que ha
executat el projecte. La manca d’acreditació pot ser causa de revocació.

6.

Documentació tècnica

Juntament amb la justificació parcial i final, l’ens destinatari haurà d’aportar a la Direcció de
Relacions Internacionals memòria normalitzada de realització de l’actuació (formulari C4035 disponible a la següent adreça: https://www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4035-18.pdf)
7.

Identificació i senyalització

Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de la
marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació.
8.

Modificacions.

8.1.

Les modificacions sobre aquest conveni tenen caràcter excepcional i requereixen
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’alcalde/essa (president/a) de
l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la
finalització del període de vigència.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com addenda del
conveni, formant part integrant del mateix.

8.2.

9.

Mecanismes de seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució del
conveni i dels compromisos adquirits per cada part.

Les parts integraran una Comissió de Seguiment del conveni conformada per un
representant de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions
Internacionals i un representant de l’Ajuntament destinatari del recurs.
La comissió de seguiment tindrà la funció de donar seguiment als compromisos que
s’assumeixen en aquest conveni i es reunirà una vegada, com a mínim, durant la vigència
del conveni. A més, es reunirà sempre que es consideri oportú pel bon desenvolupament de
les accions programades i per assegurar la coordinació necessària entre les dues entitats.
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Els integrants de la comissió de seguiment estendran una acta resum de les reunions
celebrades.
A fi d’emetre les esmentades actes, els membres de la comissió podran demanar a les parts
que complementin la documentació lliurada, si així ho consideren escaient.
La Comissió de seguiment haurà de prendre decisions per consens.
10.

Incompliment

10.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
10.2. En aquest cas, la part que es consideri lesionada podrà notificar a la part incomplidora
un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin incomplerts.
10.3. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part
que el va interposar notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
10.4. Si el conveni s’extingeix per incompliment de les obligacions i compromisos assumits
per cada part, la part que es consideri lesionada pot demanar una indemnització a
l’altra part per danys i perjudicis.
11.

Formes d’extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a)
b)

f)

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, derivada de l’incompliment del present conveni d’acord a la clàusula
anterior número 10.
Per avinença de les parts signatàries.
La impossibilitat manifesta, legal, de dur a terme el compliment de les seves
previsions per part de la Diputació de Barcelona.
L’existència de circumstàncies sobrevingudes degudament motivades que alterin
l’interès específic de qualsevol de les dues parts.
Qualsevol altra causa establerta en la legislació vigent.

12.

Marc normatiu

c)
d)
e)

12.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 i
el propi Catàleg i les condicions específiques dels recursos i compromisos de qualitat
que conté, constitueixen la llei del present conveni.
12.2. Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
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b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
c) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
e) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
f) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
g) La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
h) La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
i) La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
j) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
k) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
l) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
m) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
n) La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.
o) D’acord amb la disposició derogatòria única i disposició final sèptima de
l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, resten vigents els articles relatius al
registre d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de
l’Administració i arxiu únic electrònic de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.
p) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal. A partir del 25 de maig de 2018, el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell de 27 d’abril de
2016.
q) El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
r) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació de Barcelona.
s) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
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13.

Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els jutjats i tribunals de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
14.

Responsabilitat enfront tercers

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
15.

Protecció de dades.

S’estarà a l’establert a l’article 42 del Règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.
CONVENI ESPECÍFIC AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
Dades identificatives
Ens destinatari
NIF

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
P0819900B
“Enfortiment institucional i millora de la participació comunitària
pel dret humà a l’aigua San Miguelito” que es desenvoluparà a
Nicaragua durant els anys 2018 i 2019.

Actuació
Núm. registre inicial
PMT
Núm. expedient SIGC
Codi XGL
Recurs
Classe de recurs
Aportació
de
Diputació (EUR)

la

1840010714
2017/0011956
18/Y/251813
Projectes de Cooperació al Desenvolupament
Ajut econòmic
Aportació any 2018

Aportació any 2019

Aportació total

15.970,50 euros

26.218,50 euros

42.189,00 euros

Cost total (EUR)

66.101,16 euros

Centre gestor

Oficina de Cooperació al Desenvolupament

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la/el seva/seu Presidenta/President, [ ],
facultada en aplicació [ ] i assistida per la Secretaria Delegada en virtut de les facultats
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conferides pel decret de la Presidència de 13 d’abril de 2018, núm. 3299, ( BOPB de 20
d’abril de 2018).
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, representat pel <òrgan de govern
competent>, <nom i cognoms><si no és l’alcalde/essa, president/ta, s’ha de fer referència a
l’acte de delegació de la competència>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i
cognoms>, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos.

2.

L’ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha sol·licitat a la Diputació a través de
l’aplicatiu Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions d’aquesta Diputació
(PMT) la seva cooperació i assistència per a l’actuació “Enfortiment institucional i
millora de la participació comunitària pel dret humà a l’aigua San Miguelito” que es
desenvoluparà a Nicaragua durant els anys 2018 i 2019.

3.

Vist que l’actuació sol·licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el Catàleg:
Recurs

Tipus de recurs

Classe de recurs

Projectes de cooperació al
desenvolupament i drets humans

Econòmic

Ajut econòmic

4.

Vist que d’acord amb l’article 21.3.d. del règim, la col·laboració es pot formalitzar a
través de convenis, que han de contenir com a mínim l’establert a l’article 49 de la Llei
40/2015.

5.

Vist que s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.

Vist que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data26 d’abril de 2018, en el
marc de la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2018
(170/2018), va concedir un ajut econòmic a l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per
import de QUARANTA-DOS MIL CENT VUITANTA-NOU (42.189,00) EUR, i va
aprovar que aquest ajut es formalitzaria mitjançant conveni.

7.

Vista la competència de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’
article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
d’assistència i cooperació als ens locals.

8.

Atès que es considera “contrapart” a l’Alcaldia Municipal de San Miguelito (Nicaragua)
alcaldia a la qual l’ens destinatari ha de transferir l’import de l’ajut atorgat.
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9.

La minuta relativa a aquest conveni va ser aprovada per resolució de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data [ ] 2018.

10.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1.

Objecte del conveni

1.1.

El present conveni té per objecte formalitzar i regular la concessió del recurs
“Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans” per a la realització de
l’actuació: “Enfortiment institucional i millora de la participació comunitària pel dret
humà a l’aigua San Miguelito” que es desenvoluparà a Nicaragua durant els anys
2018 i 2019.
En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:

1.2.

- L’interès específic de l’ens és palès en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest és palès en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis, d’acord amb l’article 91 de la Llei
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.
2.

Obligacions de les parts

Ambdues institucions adopten, les obligacions i compromisos següents:


Per part de la Diputació:

La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, donarà
suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament, finançant el projecte
esmentat en el Pacte 1, d’acord amb la següent programació:
Classe
recurs

de

Ajut econòmic

Aportació de la Diputació
Aportació
any 2018
15.970,50
euros

Aportació
any 2019
26.218,50
euros

Aportació
total
42.189,00
euros

Aportació
de l’ens
destinatari

Aplicació
pressupostària

23.912,16
euros

G/11202/92400/
46250
G/11202/92400/
46250
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La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, també
prestarà suport tècnic consistent en l’assessorament i la coordinació per a l’elaboració i
l’execució de les actuacions previstes en aquest conveni.


Per part de l’ens destinatari:

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni i, específicament:
Aportar la quantitat de 23.912,16 euros per al cofinançament de l’actuació objecte del
conveni.
Transferir el 100% de l’aportació de la Diputació a l’Alcaldia Municipal de San
Miguelito“ contrapart del projecte” per al cofinançament de l’actuació objecte del
conveni.
Presentar en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data que la
Diputació de Barcelona realitzi el pagament de l’import total de l’ajut, el comprovant
que acrediti que s’ha realitzat la/les transferència/es a la “contrapart”.
3.

Vigència del conveni

3.1.

Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura i finalitzarà com a
màxim 31 de juliol de 2020, una vegada l’ens destinatari presenti la documentació de
justificació final de despeses de l’actuació, la Diputació de Barcelona realitzi el
pagament i, finalment, l’ens acrediti que ha realitzat la transferència a la contrapart,
d’acord amb la forma i els terminis establerts en el present conveni.

3.2.

En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar l’ampliació dels terminis del conveni, ampliacions que en total no
podran superar la meitat del termini inicialment previst, i que requeriran l’aprovació
prèvia de cadascun dels ens.

3.3.

Donat que aquest recurs s’ha aprovat en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, si durant la seva vigència s’aprova un nou protocol o
instrument equivalent, o es modifica l’actual, el present acte restarà vigent en la part
que no el contradigui.

4.

Execució i justificació

4.1.

Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut,
establert en el període comprés de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de
2019.
S’estableixen els següents terminis de justificació de les despeses de les actuacions
pluriennals:
- Termini de la primera justificació: L’ens destinatari justificarà les despeses
corresponents a les actuacions desenvolupades durant el primer any no més tard
del 31 de març de 2019.
- Termini de justificació final: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents
a les actuacions desenvolupades durant el segon any no més tard del 31 de març
de 2020.

4.2.
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4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

4.12.

4.13.

4.14.
4.15.

Els imports no justificats corresponents a l’aportació del primer any d’execució s’han
d’incorporar en el pressupost del segon any, previ informe justificatiu de l’ens
destinatari i informe favorable del centre gestor.
Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest
efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la modalitat
d’execució. L’última justificació de despeses ha d’anar acompanyada de la justificació
tècnica (formulari C4-035 disponible a la següent adreça:
https://www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4-035-18.pdf)
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
La despesa elegible serà la corresponent al capítol 4 del pressupost de depeses de
l’ens destinatari.
La contrapart del projecte, Alcaldia Municipal de San Miguelito, haurà de justificar a
l’ens destinatari despeses de personal i despeses corrents en béns i serveis
realitzades dins del període d’execució, i despeses indirectes fins al 5 per cent de les
despeses directes imputades, per un import mínim al transferit ; i de les quals
n’informarà l’ens destinatari en la documentació de justificació de despeses que
presenti a la Diputació.
Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat cal
especificar el percentatge d’imputació.
De l’objecte d’aquest ajut, s’exclouen els projectes d’emergència, ajut alimentari i
reconstrucció.
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació,
no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d'altres administracions
públiques.
El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les desviacions
que s’hagin produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial. Quan el cost de
l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa superior al 50 per cent
respecte del cost que es va informar en la sol·licitud, el centre gestor podrà proposar,
mitjançant informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial.
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre coneixement,
en aquest cas l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada. També s’ajustarà a la baixa l’ajut quan les
despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’import concedit.
L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau,
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui.
L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions
fiscals i amb la Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci
efectiu el seus pagaments.
En cas que, d’acord amb les condicions de concertació del recurs, l’ajut s’hagi
concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut a pagar
s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en cap cas pot ser
superior a l’aprovat.
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5.

Pagament

5.1.

La Diputació farà un pagament inicial i per avançat, a partir de la signatura del
conveni per les parts, de l’import total concedit per al primer any.
El pagament de l’import restant de l’ajut es realitzarà contra presentació de la
justificació final de tota l’actuació. Aquest pagament restarà condicionat a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona corresponent a l’exercici 2019.
L'avançament del pagament es justifica perquè les activitats del projecte de
cooperació al desenvolupament es porten a terme en l’Alcaldia Municipal de San
Miguelito i necessiten de finançament extern per a poder-les iniciar. L’ens destinatari
té recursos econòmics limitats destinats a la cooperació i poca liquiditat per poder
iniciar les activitats previstes en el projecte.
En el termini màxim de tres mesos a comptar des del pagament de l’import total de
l’ajut per part de la Diputació de Barcelona a l’ens destinatari, aquest haurà de lliurar a
la Diputació el corresponent comprovant (fotocòpia de la transferència bancària o
document equivalent i rebut de la contrapart) que acrediti que ha efectuat la/les
transferència/es corresponents a la contrapart, Alcaldia Municipal de San Miguelito,
que ha executat el projecte. La manca d’acreditació pot ser causa de revocació.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

Documentació tècnica

Juntament amb la justificació parcial i final, l’ens destinatari haurà d’aportar a la Direcció de
Relacions Internacionals memòria normalitzada de realització de l’actuació ( formulari C4035 disponible a la següent adreça: https://www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4035-18.pdf ).
7.

Identificació i senyalització

Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de la
marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació.
8.

Modificacions.

8.1.

Les modificacions sobre aquest conveni tenen caràcter excepcional i requereixen
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’alcalde/essa (president/a) de
l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la
finalització del període de vigència.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com addenda del
conveni, formant part integrant del mateix.

8.2.

9.

Mecanismes de seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució del
conveni i dels compromisos adquirits per cada part.

Les parts integraran una Comissió de Seguiment del conveni conformada per un
representant de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions
Internacionals i un representant de l’Ajuntament destinatari del recurs.
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La comissió de seguiment tindrà la funció de donar seguiment als compromisos que
s’assumeixen en aquest conveni i es reunirà una vegada, com a mínim, durant la vigència
del conveni. A més, es reunirà sempre que es consideri oportú pel bon desenvolupament de
les accions programades i per assegurar la coordinació necessària entre les dues entitats.
Els integrants de la comissió de seguiment estendran una acta resum de les reunions
celebrades.
A fi d’emetre les esmentades actes, els membres de la comissió podran demanar a les parts
que complementin la documentació lliurada, si així ho consideren escaient.
La Comissió de seguiment haurà de prendre decisions per consens.
10.

Incompliment

10.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
10.2. En aquest cas, la part que es consideri lesionada podrà notificar a la part incomplidora
un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin incomplerts.
10.3. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part
que el va interposar notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
10.4. Si el conveni s’extingeix per incompliment de les obligacions i compromisos assumits
per cada part, la part que es consideri lesionada pot demanar una indemnització a
l’altra part per danys i perjudicis.
11.

Formes d’extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
b) Per resolució, derivada de l’incompliment del present conveni d’acord a la clàusula
anterior número 10.
c) Per avinença de les parts signatàries.
d) La impossibilitat manifesta, legal, de dur a terme el compliment de les seves
previsions per part de la Diputació de Barcelona.
e) L’existència de circumstàncies sobrevingudes degudament motivades que alterin
l’interès específic de qualsevol de les dues parts.
f) Qualsevol altra causa establerta en la legislació vigent.
12.

Marc normatiu

12.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 i
el propi Catàleg i les condicions específiques dels recursos i compromisos de qualitat
que conté, constitueixen la llei del present conveni.
12.2. Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
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a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
c) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
e) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
f) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
g) La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
h) La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
i) La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
j) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
k) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
l) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
m) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
n) La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.
o) D’acord amb la disposició derogatòria única i disposició final sèptima de
l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, resten vigents els articles relatius al
registre d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de
l’Administració i arxiu únic electrònic de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.
p) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal. A partir del 25 de maig de 2018, el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell de 27 d’abril de
2016.
q) El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
r) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
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Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació de Barcelona.
s) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
13.

Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els jutjats i tribunals de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
14.

Responsabilitat enfront tercers

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
15.

Protecció de dades.

S’estarà a l’establert a l’article 42 del Règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.
CONVENI ESPECÍFIC SANT FELIU DE LLOBREGAT
Dades identificatives
Ens destinatari

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

NIF

P0821000G
“Millorar la sensibilització envers l’ecosistema de l’Oasi de Figuig,
per continuar el desenvolupament econòmic” que es desenvoluparà
a Marroc durant els anys 2018 i 2019.

Actuació
Núm. registre inicial
PMT
Núm.
expedient
SIGC
Codi XGL

1840009141
2017/0011956
18/Y/251771

Recurs

Projectes de Cooperació al Desenvolupament

Classe de recurs

Ajut econòmic

Aportació de la
Diputació (EUR)

Aportació any 2018

Aportació any 2019

Aportació total

18.578,70 euros

19.315,80 euros

37.894,50 euros

Cost total (EUR)

71.964,90 euros

Centre gestor

Oficina de Cooperació al Desenvolupament
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la/el seva/seu Presidenta/President, [ ],
facultada en aplicació [ ] i assistida per la Secretaria Delegada en virtut de les facultats
conferides pel decret de la Presidència de 13 d’abril de 2018, núm. 3299, ( BOPB de 20
d’abril de 2018).
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, representat pel <òrgan de govern
competent>, <nom i cognoms><si no és l’alcalde/essa, president/ta, s’ha de fer referència a
l’acte de delegació de la competència>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i
cognoms>, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos.
L’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha sol·licitat a la Diputació a través de
l’aplicatiu Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions d’aquesta Diputació
(PMT) la seva cooperació i assistència per a l’actuació “Millorar la sensibilització
envers l’ecosistema de l’Oasi de Figuig, per continuar el desenvolupament econòmic”
que es desenvoluparà a Marroc durant els anys 2018 i 2019.
Vist que l’actuació sol·licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el Catàleg:
Recurs

Tipus de recurs

Classe de recurs

Projectes de cooperació al
desenvolupament i drets
humans

Econòmic

Ajut econòmic

Vist que d’acord amb l’article 21.3.d. del règim, la col·laboració es pot formalitzar a
través de convenis, que han de contenir com a mínim l’establert a l’article 49 de la Llei
40/2015.
Vist que s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vist que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data 26 d’abril de 2018, en el
marc de la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2018
(AJG 170/2018), va concedir un ajut econòmic a l’ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, per import de TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (37.894,50), i va aprovar que aquest ajut es
formalitzaria mitjançant conveni.
Vista la competència de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’
article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
d’assistència i cooperació als ens locals.
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8.
9.
10.

Atès que es considera “contrapart” a la Municipalitat de Figuig (Marroc) a la qual l’ens
destinatari ha de transferir l’import de l’ajut atorgat.
La minuta relativa a aquest conveni va ser aprovada per resolució de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data [ ] 2018.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1.

Objecte del conveni

1.1.

El present conveni té per objecte formalitzar i regular la concessió del recurs
“Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans” per a la realització de
l’actuació: “Millorar la sensibilització envers l’ecosistema de l’Oasi de Figuig, per
continuar el desenvolupament econòmic” que es desenvoluparà al Marroc durant els
anys 2018 i 2019.
En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:

1.2.

2.

-

L’interès específic de l’ens és palès en la connexió existent entre les actuacions
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al
seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial
relatiu al foment dels interessos municipals.

-

Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest és palès en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis, d’acord amb l’article 91
de la Llei 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la
efectiva.

Obligacions de les parts

Ambdues institucions adopten, les obligacions i compromisos següents:


Per part de la Diputació:

La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, donarà
suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament, finançant el projecte
esmentat en el Pacte 1, d’acord amb la següent programació:
Classe
recurs
Ajut
econòmic

de
Aportació de la Diputació
Aportació
any 2018
18.578,70
euros

Aportació
any 2019
19.315,80
euros

Aportació
total
37.894,50
euros

Aportació
de l’ens
destinatari

Aplicació
pressupostària

34.070,40
euros

G/11202/92400/
46250
G/11202/92400/
46250
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La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, també
prestarà suport tècnic consistent en l’assessorament i la coordinació per a l’elaboració i
l’execució de les actuacions previstes en aquest conveni.


Per part de l’ens destinatari:

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni i, específicament:
-

Aportar la quantitat de 34.070,40 euros per al cofinançament de l’actuació objecte del
conveni.
Transferir el 100% de l’aportació de la Diputació a la Municipalidad de Figuig ,
“contrapart del projecte”, per al cofinançament de l’actuació objecte del conveni.
Presentar en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data que la
Diputació de Barcelona realitzi el pagament de l’import total de l’ajut, el comprovant
que acrediti que s’ha realitzat la/les transferència/es a la “contrapart”.

3.

Vigència del conveni

3.1

Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura i finalitzarà com a
màxim 31 de juliol de 2020, una vegada l’ens destinatari presenti la documentació de
justificació final de despeses de l’actuació, la Diputació de Barcelona realitzi el
pagament i, finalment, l’ens acrediti que ha realitzat la transferència a la contrapart,
d’acord amb la forma i els terminis establerts en el present conveni.
En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar l’ampliació dels terminis del conveni, ampliacions que en total no
podran superar la meitat del termini inicialment previst, i que requeriran l’aprovació
prèvia de cadascun dels ens.
Donat que aquest recurs s’ha aprovat en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, si durant la seva vigència s’aprova un nou protocol o
instrument equivalent, o es modifica l’actual, el present acte restarà vigent en la part
que no el contradigui.

3.2

3.3

4.

Execució i justificació

4.1.

Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut,
establert en el període comprés de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de
2019.
S’estableixen els següents terminis de justificació de les despeses de les actuacions
pluriennals:
- Termini de la primera justificació: L’ens destinatari justificarà les despeses
corresponents a les actuacions desenvolupades durant el primer any no més tard
del 31 de març de 2019.
- Termini de justificació final: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents
a les actuacions desenvolupades durant el segon any no més tard del 31 de març
de 2020.
Els imports no justificats corresponents a l’aportació del primer any d’execució s’han
d’incorporar en el pressupost del segon any, previ informe justificatiu de l’ens
destinatari i informe favorable del centre gestor.

4.2.

4.3.
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4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

4.12.

4.13.

4.14.
4.15.

Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest
efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la modalitat
d’execució. L’última justificació de despeses ha d’anar acompanyada de la justificació
tècnica (formulari C4-035 disponible a la següent adreça:
https://www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4-035-18.pdf )
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
La despesa elegible serà la corresponent al capítol 4 del pressupost de depeses de
l’ens destinatari.
La contrapart del projecte, Municipalitat de Figuig, haurà de justificar a l’ens
destinatari despeses de personal i despeses corrents en béns i serveis realitzades
dins del període d’execució, i despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades, per un import mínim al transferit ; i de les quals n’informarà l’ens
destinatari en la documentació de justificació de despeses que presenti a la Diputació.
Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat cal
especificar el percentatge d’imputació.
De l’objecte d’aquest ajut, s’exclouen els projectes d’emergència, ajut alimentari i
reconstrucció.
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació,
no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d'altres administracions
públiques.
El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les desviacions
que s’hagin produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial. Quan el cost de
l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa superior al 50 per cent
respecte del cost que es va informar en la sol·licitud, el centre gestor podrà proposar,
mitjançant informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial.
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre coneixement,
en aquest cas l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada. També s’ajustarà a la baixa l’ajut quan les
despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’import concedit
L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau,
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui.
L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals
i amb la Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci efectiu
el seus pagaments.
En cas que, d’acord amb les condicions de concertació del recurs, l’ajut s’hagi
concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut a pagar
s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en cap cas pot ser
superior a l’aprovat.

5.

Pagament

5.1.

La Diputació farà un pagament inicial i per avançat, a partir de la signatura del
conveni per les parts, de l’import total concedit per al primer any.
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5.2.

5.3.

5.4.

6.

El pagament de l’import restant de l’ajut es realitzarà contra presentació de la
justificació final de tota l’actuació. Aquest pagament restarà condicionat a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona corresponent a l’exercici 2019.
L'avançament del pagament es justifica perquè les activitats del projecte de
cooperació al desenvolupament es porta a terme en la Municipalitat de Figuig i
necessiten de finançament extern per a poder-les iniciar. L’ens destinatari té recursos
econòmics limitats destinats a la cooperació i poca liquiditat per poder iniciar les
activitats previstes en el projecte.
En el termini màxim de tres mesos a comptar des del pagament de l’import total de
l’ajut per part de la Diputació de Barcelona a l’ens destinatari, aquest haurà de lliurar a
la Diputació el corresponent comprovant (fotocòpia de la transferència bancària o
document equivalent i rebut de la contrapart) que acrediti que ha efectuat la/les
transferència/es corresponents a la contrapart, Municipalitat de Figuig, que ha
executat el projecte. La manca d’acreditació pot ser causa de revocació.
Documentació tècnica

Juntament amb la justificació parcial i final, l’ens destinatari haurà d’aportar a la Direcció de
Relacions Internacionals memòria normalitzada de realització de l’actuació ( formulari C4035 disponible a la següent adreça: https://www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4035-18.pdf).
7.

Identificació i senyalització

Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de la
marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació.
8.

Modificacions.

8.1.

Les modificacions sobre aquest conveni tenen caràcter excepcional i requereixen
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’alcalde/essa (president/a) de
l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la
finalització del període de vigència.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a addenda del
conveni, formant part integrant del mateix.

8.2.

9.

Mecanismes de seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució del
conveni i dels compromisos adquirits per cada part.

Les parts integraran una Comissió de Seguiment del conveni conformada per un
representant de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions
Internacionals i un representant de l’Ajuntament destinatari del recurs.
La comissió de seguiment tindrà la funció de donar seguiment als compromisos que
s’assumeixen en aquest conveni i es reunirà una vegada, com a mínim, durant la vigència
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del conveni. A més, es reunirà sempre que es consideri oportú pel bon desenvolupament de
les accions programades i per assegurar la coordinació necessària entre les dues entitats.
Els integrants de la comissió de seguiment estendran una acta resum de les reunions
celebrades.
A fi d’emetre les esmentades actes, els membres de la comissió podran demanar a les parts
que complementin la documentació lliurada, si així ho consideren escaient.
La Comissió de seguiment haurà de prendre decisions per consens.
10.

Incompliment

10.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
10.2. En aquest cas, la part que es consideri lesionada podrà notificar a la part incomplidora
un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin incomplerts.
10.3. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part
que el va interposar notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
10.4. Si el conveni s’extingeix per incompliment de les obligacions i compromisos assumits
per cada part, la part que es consideri lesionada pot demanar una indemnització a
l’altra part per danys i perjudicis.
11.

Formes d’extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a)
b)

f)

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, derivada de l’incompliment del present conveni d’acord a la clàusula
anterior número 10.
Per avinença de les parts signatàries.
La impossibilitat manifesta, legal, de dur a terme el compliment de les seves
previsions per part de la Diputació de Barcelona.
L’existència de circumstàncies sobrevingudes degudament motivades que alterin
l’interès específic de qualsevol de les dues parts.
Qualsevol altra causa establerta en la legislació vigent.

12.

Marc normatiu

c)
d)
e)

12.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 i
el propi Catàleg i les condicions específiques dels recursos i compromisos de qualitat
que conté, constitueixen la llei del present conveni.
12.2. Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
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b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
c) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
e) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
f) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
g) La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
h) La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
i) La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
j) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
k) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
l) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
m) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
n) La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.
o) D’acord amb la disposició derogatòria única i disposició final sèptima de
l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, resten vigents els articles relatius al
registre d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de
l’Administració i arxiu únic electrònic de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.
p) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal. A partir del 25 de maig de 2018, el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell de 27 d’abril de
2016.
q) El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
r) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació de Barcelona.
s) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
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13.

Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els jutjats i tribunals de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
14.

Responsabilitat enfront tercers

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
15.

Protecció de dades.

S’estarà a l’establert a l’article 42 del Règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.
CONVENI ESPECÍFIC AJUNTAMENT DE TERRASSA
Dades identificatives
Ens destinatari

Ajuntament de Terrassa

NIF

P0827900B
“Reforç de les capacitats de la policia municipal sobre protecció civil
dels municipis libanesos” que es desenvoluparà al Líban durant els
anys 2018 i 2019.

Actuació
Núm. registre inicial
PMT
Núm.
expedient
SIGC
Codi XGL
Recurs
Classe de recurs
<si escau>
Aportació de la
Diputació (EUR)

1840012089
2017/0011956
18/Y/251773
Projectes de Cooperació al Desenvolupament
Ajut econòmic
Aportació total

Aportació any 2018

Aportació any 2019

50.000,00 euros

25.676,75 euros

24.323,25 euros

Cost total (EUR)

115.563,00euros

Centre gestor

Oficina de Cooperació al Desenvolupament
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la/el seva/seu Presidenta/President, [ ],
facultada en aplicació [ ] i assistida per la Secretaria Delegada en virtut de les facultats
conferides pel decret de la Presidència de 13 d’abril de 2018, núm. 3299, ( BOPB de 20
d’abril de 2018).
AJUNTAMENT DE TERRASSA, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms><si no és l’alcalde/essa, president/ta, s’ha de fer referència a l’acte de delegació
de la competència>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>,
degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos.

2.

L’ajuntament de Terrassa ha sol·licitat a la Diputació a través de l’aplicatiu Portal de
tràmits dels ens locals i altres administracions d’aquesta Diputació (PMT) la seva
cooperació i assistència per a l’actuació “Reforç de les capacitats de la policia
municipal sobre protecció civil dels municipis libanesos” que es desenvoluparà al
Líban durant els anys 2018 i2019.

3.

Vist que l’actuació sol·licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el Catàleg:
Recurs

Tipus de recurs

Classe de recurs

Projectes de cooperació al
desenvolupament i drets humans

Econòmic

Ajut econòmic

4.

Vist que d’acord amb l’article 21.3.d. del règim, la col·laboració es pot formalitzar a
través de convenis, que han de contenir com a mínim l’establert a l’article 49 de la Llei
40/2015.

5.

Vist que s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.

Vist que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data 26 d’abril de 2018, en el
marc de la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2018
(170/2018), va concedir un ajut econòmic a l’ajuntament de Terrassa, per import de
CINQUANTA MIL (50.000,00) EUR, i va aprovar que aquest ajut es formalitzaria
mitjançant conveni.

7.

Vista la competència de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’
article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
d’assistència i cooperació als ens locals.
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8.

Vist que l’ajuntament de Terrassa desenvolupa l’actuació en un país en el qual els
municipis tenen dificultats per rebre transferències de l’estranger (concretament es
treballarà amb la Fédération des Municipalités d’Al Sahl, Líban), i que, per aquesta
raó, la transferència de diners es realitzarà a l’entitat Cités Unies Líban que col·labora
amb la Fédération des Municipalités (FdM) d’Al Sahl.

9.

Vist que s’acompanya a aquest conveni la documentació que acredita les funcions de
l’entitat Cités Unies Líban i de la Fédération des Municipalités d’Al Sahl en l’execució
del projecte, entre elles qui rep l’import i qui executa l’actuació, i que compta amb la
conformitat del referit municipi.

10.

Vist que a efectes del present conveni, la Fédération des Municipalités d’Al Sahl i
l’entitat Cités Unies Líban seran considerats contrapart del projecte.

11.

La minuta relativa a aquest conveni va ser aprovada per resolució de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data [ ] 2018.

12.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1. Objecte del conveni
1.1.

El present conveni té per objecte formalitzar i regular la concessió del recurs
“Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans” per a la realització de
l’actuació: “Reforç de les capacitats de la policia municipal sobre protecció civil dels
municipis Libanesos” a desenvolupar en el Líban durant els anys 2018 i 2019.

1.2.

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:

-

L’interès específic de l’ens és palès en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.

-

Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest és palès en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis, d’acord amb l’article 91 de la Llei
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la efectiva.

2. Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, les obligacions i compromisos següents:
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Per part de la Diputació:



La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, donarà
suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament, finançant el projecte
esmentat en el Pacte 1, d’acord amb la següent programació:
Classe
recurs

de
Aportació de la Diputació

Ajut
econòmic

Aportació
any 2018
25.676,75
euros

Aportació
any 2019
24.323,25
Euros

Aportació
total
50.000,00
euros

Aportació
de l’ens
destinatari

Aplicació
pressupostària

65.563,00
euros

G/11202/92400/4
6250
G/11202/92400/4
6250

La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, també
prestarà suport tècnic consistent en l’assessorament i la coordinació per a l’elaboració i
l’execució de les actuacions previstes en aquest conveni.


Per part de l’ens destinatari:

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni i, específicament:
-

Aportar la quantitat de 65.563 euros per al cofinançament de l’actuació objecte del
conveni.

-

Transferir el 100% de l’aportació de la Diputació a l’entitat Cités Unies Liban, la
qual rebrà els diners amb la finalitat d’executar, juntament i sota la direcció de la
Fédération des Municipalités d’Al Sahl, del Líban, l’actuació objecte del conveni.

-

Presentar en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data que la
Diputació de Barcelona realitzi el pagament de l’import total de l’ajut, el
comprovant que acrediti que s’ha realitzat la/les transferència/es a la “contrapart”.

3. Vigència del conveni
3.1

Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura i finalitzarà com a
màxim 31 de juliol de 2020, una vegada l’ens destinatari presenti la documentació de
justificació final de despeses de l’actuació, la Diputació de Barcelona realitzi el
pagament i, finalment, l’ens acrediti que ha realitzat la transferència a la contrapart,
d’acord amb la forma i els terminis establerts en el present conveni.

3.2

En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar l’ampliació dels terminis del conveni, ampliacions que en total no
podran superar la meitat del termini inicialment previst, i que requeriran l’aprovació
prèvia de cadascuns dels ens.

3.3

Donat que aquest recurs s’ha aprovat en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, si durant la seva vigència s’aprova un nou protocol o
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instrument equivalent, o es modifica l’actual, el present acte restarà vigent en la part
que no el contradigui.
4. Execució i justificació
4.1.
4.2.

Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut,
establert en el període comprés de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de
2019.
S’estableixen els següents terminis de justificació de les despeses de les actuacions
pluriennals:
-

4.3.

Termini de la primera justificació: L’ens destinatari justificarà les despeses
corresponents a les actuacions desenvolupades durant el primer any no més tard del
31 de març de 2019.
Termini de justificació final: L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents a
les actuacions desenvolupades durant el segon any no més tard del 31 de març de
2020.

Els imports no justificats corresponents a l’aportació del primer any d’execució s’han
d’incorporar en el pressupost del segon any, previ informe justificatiu de l’ens
destinatari i informe favorable del centre gestor.
4.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest
efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la modalitat
d’execució. L’última justificació de despeses ha d’anar acompanyada de la justificació
tècnica (formulari C4-035) disponible a la següent adreça:
https://www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4-035-18.pdf).
4.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
4.6. La despesa elegible serà la corresponent al capítol 4 del pressupost de depeses de
l’ens destinatari.
4.7. Les contraparts, d’acord amb la documentació a què es refereix l’antecedent 8 del
conveni que acredita les seves funcions en l’execució del projecte, hauran de justificar
a l’ens destinatari despeses de personal, despeses corrents en béns i serveis i
despeses indirectes per un import que no superi el 5% de l’import total de les
despeses directes realitzades dins del període d’execució, per un import mínim al
transferit, i de les quals n’informarà l’ens destinatari en la documentació de justificació
de despeses que presenti a la Diputació.
4.8. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
4.9. De l’objecte d’aquest ajut, s’exclouen els projectes d’emergència, ajut alimentari i
reconstrucció.
4.10. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació,
no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d'altres administracions
públiques.
4.11. El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les desviacions
que s’hagin produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial. Quan el cost de
l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa superior al 50 per cent
respecte del cost que es va informar en la sol·licitud, el centre gestor podrà proposar,
mitjançant informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial.
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4.12. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre coneixement,
en aquest cas l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada. També s’ajustarà a la baixa l’ajut quan les
despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’import concedit.
4.13. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau,
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui.
4.14. L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions
fiscals i amb la Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci
efectiu el seus pagaments.
4.15. En cas que, d’acord amb les condicions de concertació del recurs, l’ajut s’hagi
concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut a pagar
s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en cap cas pot ser
superior a l’aprovat.
5. Pagament
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

La Diputació farà un pagament inicial i per avançat, a partir de la signatura del
conveni per les parts, equivalent a l’import total concedit per al primer any.
El pagament de l’import restant de l’ajut es realitzarà contra presentació de la
justificació final de tota l’actuació. Aquest pagament restarà condicionat a l’existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona corresponent a l’exercici 2019.
L'avançament del pagament es justifica perquè les activitats del projecte de
cooperació al desenvolupament es porta a terme amb la Federation des Municipalites
d’Al Sahl de Beirut (Líban) i necessiten de finançament extern per a poder-les iniciar.
L’ens destinatari té recursos econòmics limitats destinats a la cooperació i poca
liquiditat per poder iniciar les activitats previstes en el projecte.
En el termini màxim de tres mesos a comptar des del pagament de l’import total de
l’ajut per part de la Diputació de Barcelona a l’ens destinatari, aquest haurà de lliurar a
la Diputació el corresponent comprovant (fotocòpia de la transferència bancària o
document equivalent i rebut de la contrapart) que acrediti que ha efectuat la/les
transferència/es corresponents a la contrapart, Cités Unies Líban, que és l’entitat
encarregada de de rebre els diners destinats a l’execució del projecte. La manca
d’acreditació pot ser causa de revocació.

6. Documentació tècnica
Juntament amb la justificació parcial i final, l’ens destinatari haurà d’aportar a la Direcció de
Relacions Internacionals memòria normalitzada de realització de l’actuació (formulari C4035 disponible a la següent adreça: https://www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4035-18.pdf).
7. Identificació i senyalització
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Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de la
marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació.
8. Modificacions.
8.1.

8.2.

9.

Les modificacions sobre aquest conveni tenen caràcter excepcional i requereixen
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’alcalde/essa (president/a) de
l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la
finalització del període de vigència.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a addenda del
conveni, formant part integrant del mateix.
Mecanismes de seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució del
conveni i dels compromisos adquirits per cada part.

Les parts integraran una Comissió de Seguiment del conveni conformada per un
representant de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions
Internacionals i un representant de l’Ajuntament destinatari del recurs.
La comissió de seguiment tindrà la funció de donar seguiment als compromisos que
s’assumeixen en aquest conveni i es reunirà una vegada, com a mínim, durant la vigència
del conveni. A més, es reunirà sempre que es consideri oportú pel bon desenvolupament de
les accions programades i per assegurar la coordinació necessària entre les dues entitats.
Els integrants de la comissió de seguiment estendran una acta resum de les reunions
celebrades.
A fi d’emetre les esmentades actes, els membres de la comissió podran demanar a les parts
que complementin la documentació lliurada, si així ho consideren escaient.
La Comissió de seguiment haurà de prendre decisions per consens.
10.

Incompliment

10.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
10.2. En aquest cas, la part que es consideri lesionada podrà notificar a la part incomplidora
un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin incomplerts.
10.3. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part
que el va interposar notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
10.4. Si el conveni s’extingeix per incompliment de les obligacions i compromisos assumits
per cada part, la part que es consideri lesionada pot demanar una indemnització a
l’altra part per danys i perjudicis.
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11.

Formes d’extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a)
b)

f)

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, derivada de l’incompliment del present conveni d’acord a la clàusula
anterior número 10.
Per avinença de les parts signatàries.
La impossibilitat manifesta, legal, de dur a terme el compliment de les seves
previsions per part de la Diputació de Barcelona.
L’existència de circumstàncies sobrevingudes degudament motivades que alterin
l’interès específic de qualsevol de les dues parts.
Qualsevol altra causa establerta en la legislació vigent.

12.

Marc normatiu

c)
d)
e)

12.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 i
el propi Catàleg i les condicions específiques dels recursos i compromisos de qualitat
que conté, constitueixen la llei del present conveni.
12.2. Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
c) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
e) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
f) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
g) La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
h) La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
i) La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
j) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
k) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
l) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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m) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
n) La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.
o) D’acord amb la disposició derogatòria única i disposició final sèptima de
l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, resten vigents els articles relatius al
registre d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de
l’Administració i arxiu únic electrònic de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.
p) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal. A partir del 25 de maig de 2018, el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell de 27 d’abril de
2016.
q) El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
r) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació de Barcelona.
s) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
13. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els jutjats i tribunals de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
14. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
15. Protecció de dades.
S’estarà a l’establert a l’article 42 del Règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.
CONVENI ESPECÍFIC AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Dades identificatives
Ens destinatari

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

NIF

P0824500C

Àrea de Presidència
Secretaria General

Actuació

“Suport a la ventanilla única de atención al ciudadano
en Villa el Salvador (Perú)” que es desenvoluparà al
Perú durant l’any 2018.

Núm. registre inicial PMT

1840012260

Núm. expedient SIGC

2017/0011956

Codi XGL

18/Y/251814

Recurs

Projectes de cooperació al desenvolupament

Classe de recurs

Ajut econòmic

Aportació de la Diputació (EUR)

21.735,00 euros

Cost total (EUR)

32.550,00 euros

Centre gestor

Oficina de Cooperació al Desenvolupament

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la/el seva/seu Presidenta/President, [ ],
facultada en aplicació [ ] i assistida per la Secretaria Delegada en virtut de les facultats
conferides pel decret de la Presidència de 13 d’abril de 2018, núm. 3299, (BOPB de 20
d’abril de 2018).
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, representat per <òrgan de govern
competent>, <nom i cognoms><si no és l’alcalde/essa, president/ta, s’ha de fer referència a
l’acte de delegació de la competència>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i
cognoms>, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos.

2.

L’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha sol·licitat a la Diputació a través de
l’aplicatiu Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions d’aquesta Diputació
(PMT) la seva cooperació i assistència per a l’actuació “Suport a la ventanilla única de
atención al ciudadano en Villa el Salvador (Perú)” que es desenvoluparà a Perú
durant l’any 2018.

3.

Vist que l’actuació sol·licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el Catàleg:
Recurs

Tipus de recurs

Classe de recurs

Projectes de cooperació al
desenvolupament i drets
humans

Econòmic

Ajut econòmic
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4.

Vist que d’acord amb l’article 21.3.d. del règim, la col·laboració es pot formalitzar a
través de convenis, que han de contenir com a mínim l’establert a l’article 49 de la Llei
40/2015.

5.

Vist que s’ha emès la memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6.

Vist que la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data 26 d’abril de 2018 en el
marc de la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis 2018
(AJG 170/2018), va concedir un ajut econòmic a l’ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, per import de VINT-I-UN MIL SET-CENTS TRENTA-CINC (21.735,00)
EUR, i va aprovar que aquest ajut es formalitzaria mitjançant conveni.

7.

Vist la competència de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
d’assistència i cooperació als ens locals.

8.

Atès que es considera “contrapart” a la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador de
Lima (Perú) a la qual l’ens destinatari transferirà l’import de l’ajut atorgat.

9.

La minuta relativa a aquest conveni va ser aprovada per resolució de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data [ ] 2018.

10.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1.

Objecte del conveni

1.1.

El present conveni té per objecte formalitzar i regular la concessió del recurs
“Projectes de cooperació al desenvolupament i drets humans” per a la realització de
l’actuació: “Suport a la ventanilla única de atención al ciudadano en Villa el Salvador
(Perú)” que es desenvoluparà al Perú durant l’any 2018.
En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:

1.2.

-

-

L’interès específic de l’ens és palès en la connexió existent entre les actuacions
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al
seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial
relatiu al foment dels interessos municipals.
Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest és palès en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la
Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis, d’acord amb l’article 91
de la Llei 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, i els objectius d’aquesta Diputació per fer-la
efectiva.
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2.

Obligacions de les parts

Ambdues institucions adopten, les obligacions i compromisos següents:
Per part de la Diputació:



La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, donarà
suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament, finançant el projecte
esmentat en el Pacte 1, amb l’ajut econòmic següent:
Classe
recurs

de
Aportació de la Diputació

Ajut econòmic

21.735,00 euros

Aportació
de l’ens
destinatari
10.815,00
euros

Aplicació
pressupostària
G/11202/92400/
46250

La Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions Internacionals, també
prestarà suport tècnic consistent en l’assessorament i la coordinació per a l’elaboració i
l’execució de les actuacions previstes en aquest conveni.


Per part de l’ens destinatari:

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni i, específicament:
- Aportar la quantitat de 10.815,00 euros per al cofinançament de l’actuació objecte
del conveni.
- Transferir el 100% de l’aportació de la Diputació a la Municipalidad Distrital de Villa
el Salvador de Lima (Perú) “contrapart del projecte” per al cofinançament de
l’actuació objecte del conveni.
- Presentar en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data que la
Diputació de Barcelona realitzi el pagament de l’import total de l’ajut, el
comprovant que acrediti que s’ha realitzat la/les transferència/es a la “contrapart”.
3.

Vigència del conveni

3.1

Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura i finalitzarà com a
màxim el 31 de juliol de 2019, una vegada l’ens destinatari presenti la documentació
de justificació final de despeses de l’actuació, la Diputació de Barcelona realitzi el
pagament i, finalment, l’ens acrediti que ha realitzat la transferència a la contrapart,
d’acord amb la forma i els terminis establerts en el present conveni.
En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar l’ampliació dels terminis del conveni, ampliacions que en total no
podran superar la meitat del termini inicialment previst, i que requeriran l’aprovació
prèvia de cadascuns dels ens.
Donat que aquest recurs s’ha aprovat en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, si durant la seva vigència s’aprova un nou protocol o
instrument equivalent, o es modifica l’actual, el present acte restarà vigent en la part
que no el contradigui.

3.2

3.3
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4.

Execució i justificació

4.1.

Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut,
establert en el període comprés de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de
2018.
L’ens destinatari justificarà les despeses corresponents a les actuacions
desenvolupades no més tard del 31 de març de 2019.
Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest
efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la modalitat
d’execució. L’última justificació de despeses ha d’anar acompanyada de la justificació
tècnica (formulari C4-035 disponible a la següent adreça:
https://www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4-035-18.pdf ).
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les
funcions de signatura i presentació de justificacions.
La despesa elegible serà la corresponent al capítol 4 del pressupost de depeses de
l’ens destinatari.
La contrapart del projecte, Municipalidad Distrital de Villa el Salvador, haurà de
justificar a l’ens destinatari despeses de personal i despeses corrents en béns i
serveis realitzades dins del període d’execució, i despeses fins al 5 per cent de les
despeses directes imputades, per un import mínim al transferit; i de les quals
n’informarà l’ens destinatari en la documentació de justificació de despeses que
presenti a la Diputació.
Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.
De l’objecte d’aquest ajut, s’exclouen els projectes d’emergència, ajut alimentari i
reconstrucció.
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació,
no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d'altres administracions
públiques.
El model normalitzat de justificació de despeses inclou la motivació de les desviacions
que s’hagin produït respecte el contingut de la sol·licitud inicial. Quan el cost de
l’actuació que es justifiqui experimenti una desviació a la baixa superior al 50 per cent
respecte del cost que es va informar en la sol·licitud, el centre gestor podrà proposar,
mitjançant informe justificatiu de la mesura, la revocació de l’ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial.
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un
pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la
Diputació ho ha de comunicar a l’ens per tal que aquest pugui prendre coneixement,
en aquest cas l’ajut de la Diputació s’ha d’ajustar a la baixa, en la proporció que
correspongui a la reducció operada. També s’ajustarà a la baixa l’ajut quan les
despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’import concedit.
L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau,
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui.
L’ens destinatari haurà d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions
fiscals i amb la Seguretat Social, com a requisit necessari per a que la Diputació faci
efectiu el seus pagaments.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
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4.14. En cas que, d’acord amb les condicions de concertació del recurs, l’ajut s’hagi
concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació de l’ajut a pagar
s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, que en cap cas pot ser
superior a l’aprovat.
5.

Pagament

5.1.

La Diputació farà un pagament inicial i per avançat, a partir de la signatura del
conveni per les parts equivalent del 50% de l’import total concedit.
El pagament de l’import restant de l’ajut es realitzarà contra presentació de la
justificació final de tota l’actuació.
L'avançament del pagament es justifica perquè les activitats del projecte de
cooperació al desenvolupament es porten a terme en la Municipalidad Distrital de Villa
el Salvador i necessiten de finançament extern per a poder-les iniciar. L’ens
destinatari té recursos econòmics limitats destinats a la cooperació i poca liquiditat per
poder iniciar les activitats previstes en el projecte.
En el termini màxim de tres mesos a comptar des del pagament de l’import total de
l’ajut per part de la Diputació de Barcelona a l’ens destinatari, aquest haurà de lliurar a
la Diputació el corresponent comprovant (fotocòpia de la transferència bancària o
document equivalent i rebut de la contrapart) que acrediti que ha efectuat la/les
transferència/es corresponents a la contrapart, Municipalidad Distrital de Villa el
Salvador, que ha executat el projecte. La manca d’acreditació pot ser causa de
revocació.

5.2.
5.3.

5.4.

6.

Documentació tècnica

Juntament amb la justificació final, l’ens destinatari haurà d’aportar a la Direcció de
Relacions Internacionals memòria normalitzada de realització de l’actuació (formulari C4035 disponible a la següent adreça: https://www.diba.cat/documents/205293/154819108/C4035-18.pdf).
7.

Identificació i senyalització

Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari ha de preveure la presència de la
marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la
marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació.
8.

Modificacions.

8.1.

Les modificacions sobre aquest conveni tenen caràcter excepcional i requereixen
sol·licitud raonada i degudament motivada per part de l’alcalde/essa (president/a) de
l’ens destinatari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la
finalització del període de vigència.
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a addenda del
conveni, formant part integrant del mateix.

8.2.

Àrea de Presidència
Secretaria General

9.

Mecanismes de seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució del
conveni i dels compromisos adquirits per cada part.

Les parts integraran una Comissió de Seguiment del conveni conformada per un
representant de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions
Internacionals i un representant de l’Ajuntament destinatari del recurs.
La comissió de seguiment tindrà la funció de donar seguiment als compromisos que
s’assumeixen en aquest conveni i es reunirà una vegada, com a mínim, durant la vigència
del conveni. A més, es reunirà sempre que es consideri oportú pel bon desenvolupament de
les accions programades i per assegurar la coordinació necessària entre les dues entitats.
Els integrants de la comissió de seguiment estendran una acta resum de les reunions
celebrades.
A fi d’emetre les esmentades actes, els membres de la comissió podran demanar a les parts
que complementin la documentació lliurada, si així ho consideren escaient.
La Comissió de seguiment haurà de prendre decisions per consens.
10.

Incompliment

10.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
10.2. En aquest cas, la part que es consideri lesionada podrà notificar a la part incomplidora
un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o
compromisos que es considerin incomplerts.
10.3. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part
que el va interposar notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni.
10.4. Si el conveni s’extingeix per incompliment de les obligacions i compromisos assumits
per cada part, la part que es consideri lesionada pot demanar una indemnització a
l’altra part per danys i perjudicis.
11.

Formes d’extinció

El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
b) Per resolució, derivada de l’incompliment del present conveni d’acord a la clàusula
anterior número 10.
c) Per avinença de les parts signatàries.
d) La impossibilitat manifesta, legal, de dur a terme el compliment de les seves
previsions per part de la Diputació de Barcelona.
e) L’existència de circumstàncies sobrevingudes degudament motivades que alterin
l’interès específic de qualsevol de les dues parts.
f) Qualsevol altra causa establerta en la legislació vigent.
12.

Marc normatiu
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12.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 i
el propi Catàleg i les condicions específiques dels recursos i compromisos de qualitat
que conté, constitueixen la llei del present conveni.
12.2. Juntament amb la normativa específica esmentada, serà d’aplicació:
a) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.
b) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.
c) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
d) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
e) La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
f) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
g) La Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
h) La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
i) La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
j) El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
k) La Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
l) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
m) La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
n) La Llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya.
o) D’acord amb la disposició derogatòria única i disposició final sèptima de
l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, resten vigents els articles relatius al
registre d’apoderaments, registre electrònic, punt d’accés general electrònic de
l’Administració i arxiu únic electrònic de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú i de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.
p) La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal. A partir del 25 de maig de 2018, el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell de 27 d’abril de
2016.
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q) El Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.
r) Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació de Barcelona.
s) Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
13.

Jurisdicció competent

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els jutjats i tribunals de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
14.

Responsabilitat enfront tercers

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
15.

Protecció de dades.

S’estarà a l’establert a l’article 42 del Règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat, en
el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon. NOTIFICAR aquesta resolució als ens afectats.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en
baixa 2018, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i el seu règim
regulador.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
1.

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va
aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de
Barcelona, així com també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el
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marc general i el procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos
que formen part del Pla.
2.

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

3.

En consonància amb els objectius assenyalats, el Pla Xarxa de Governs Locals i
els seus instruments de cooperació, entre els quals hi figuren els programes
complementaris, s’emmarquen també en les previsions del Pla director de
Responsabilitat Social Corporativa, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona el 18 de desembre de 2014, i del Pla d’Igualtat de gènere de la
Diputació de Barcelona, aprovat per unanimitat en sessió plenària de data 30
d’abril de 2015, així com a la resta de normativa aplicable en matèria d’igualtat,
com són la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

4.

El Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en
baixa 2018 té per objectius facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i
sostenible alhora que lluitar contra el canvi climàtic, entès, aquest darrer, com un
dels eixos fonamentals de l’acció territorial de les administracions públiques.
D’aquí que la Diputació de Barcelona consideri aquesta fita com una línia
fonamental que ha de guiar i orientar la seva actuació i que, per aquest motiu,
ofereixi recursos als municipis per a que puguin aplicar polítiques de sostenibilitat
al seu territori i assumir actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic.
Entre d’altres, desenvolupa estratègies com la “Coordinadora del Pacte dels
Alcaldes i Alcaldesses” o el “Pla d’adaptació al canvi climàtic de la Diputació”, i
participa en el partenariat d’adaptació al clima de l’Agenda Urbana de la Unió
Europea, entre d’altres iniciatives.

5.

En el marc d’aquestes línies estratègiques, la garantia del servei de
subministrament d’aigua potable al territori de la demarcació esdevé una fita
fonamental, no només per tractar-se d’un servei de caràcter mínim i, per tant,
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d’obligatòria prestació per tots els municipis en els termes dels arts. 26.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 67.a) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, sinó també per la seva vinculació innegable amb la qualitat de vida
de les persones.
6.

La gestió del cicle de l’aigua és, en si mateix, complex, fruit de les diverses
administracions que hi intervenen. Certament, la gestió del medi i del recurs de
l’aigua s’atribueix als organismes de conca, mentre que la gestió de les fases del
cicle urbà de l’aigua correspon, essencialment, als municipis. No, obstant, a la
pràctica aquesta realitat esdevé encara més complexa, fruit del caràcter essencial
de l’aigua com un bé integrat en el patrimoni col·lectiu que cal garantir i protegir.
D’aquí l’existència d’un marc comunitari conferit per la Directiva 2000/60/CE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2000, per la que s’estableix
un marc comunitari d’actuació en àmbit de la política d’aigües. A més, al territori
de Catalunya és vigent i aplicable, en l’actualitat, el Reial decret legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya, i la resta de normativa sectorial.

7.

El cicle de l’aigua comença al medi natural, amb la captació, i acaba amb el retorn
o reutilització de les aigües depurades. En qualsevol cas, el cicle local de l’aigua
comprèn un seguit de fases relatives al subministrament, l’evacuació i el
sanejament. Cadascuna d’aquestes fases es pot subdividir en cicles derivats,
d’aquí la distinció entre subministrament en alta i en baixa, o domiciliari, i
sanejament en xarxa de col·lectors i la construcció d’estacions depuradores
d’aigües residuals.

8.

Les projeccions de futur, pel que fa al cicle integral de l’aigua, plantegen un
escenari complex on hi haurà una disminució de la disponibilitat de l’aigua,
afectant-ne l’abastament, a la vegada que hi haurà un increment en la demanda,
degut a l’augment de la temperatura que derivi dels episodis de calor que es
puguin produir. També es preveu un augment en la freqüència de fenòmens
extrems tals com riuades, inundacions i fortes tempestes, el que és susceptible
d’afectar tant a la xarxa de clavegueram com a la qualitat i quantitat d’aigua per
abastament.

9.

A més, cal tenir present que molts dels elements existents en instal·lacions i
equipaments per al subministrament d’aigua potable es van elaborar a partir
d’amiant, un material que, si bé va ser molt emprat durant els anys setanta i
vuitanta per abordar noves construccions, encara es troba present en algunes
instal·lacions.

10. En vista d’aquesta problemàtica, la Diputació de Barcelona va aprovar, per
unanimitat de tots els grups polítics, en sessió plenària de 30 de juny de 2016, la
moció “Per un cens d’edificis municipals amb risc d’amiant”, en el benentès que la
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Diputació de Barcelona ha de donar resposta a una situació derivada de l’ús de
l’amiant durant els anys setanta i vuitanta que ha donat pas a una proliferació
d’edificis i instal·lacions que han emprat aquest material i que, a dia d’avui, el
mantenen, malgrat estar prohibit des de l’any 2000.
11. Per tant, cal treballar per la millora de les xarxes locals d’abastament en baixa
sense perdre de vista el cicle integral de l’aigua i la importància de promoure
l’estalvi de recursos i d’afavorir l’adaptació dels municipis al nou escenari derivat
dels efectes del canvi climàtic. D’aquí que la Diputació de Barcelona doni
continuïtat al “Programa complementari per a l’execució d’actuacions
d’abastament d’aigua en baixa” que va aprovar la Junta de Govern d’aquesta
Diputació, en sessió de 20 de juliol de 2017, amb el present “Programa
complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018”,
amb la voluntat que aquest programa esdevingui un suport de continuïtat.
12. La finalitat d’aquest nou Programa és contribuir a la millora general de la qualitat,
la innovació i l’eficiència de les xarxes locals d’abastament en baixa dels municipis
de la demarcació de la Diputació de Barcelona, especialment en els àmbits on
s’han produït problemes que afecten la disponibilitat del recurs i la gestió
sostenible de l’aigua per a usos municipals. Per tant, es cerca donar resposta a
les necessitats relacionades amb la gestió del cicle de l’aigua en baixa, en tant
que correspon, eminentment, als municipis sens perjudici de l‘existència
d’agrupacions voluntàries per a gestionar aquest servei i del suport conferit per les
administracions supralocals en la gestió de la distribució.
13. Per a l’assoliment d’aquest objectiu es preveu la concessió d’ajuts econòmics als
municipis de la demarcació en el marc de sis línies de suport:
a. Línia 1, “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”, adreçada a
garantir la redistribució de les zones d’abastament per a reduir les pèrdues, a la
instal·lació de vàlvules, d’equips de mesura i control, i de sistemes telemàtics
d’optimització i de monitorització així com les obres relacionades amb aquestes
instal·lacions.
b. Línia 2, “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, amiant,
fibrociment, PVC i altres materials”, que té per finalitat finançar els treballs i
materials necessaris per a la renovació de les xarxes que han finalitzat el seu
període d’amortització. Aquests treballs comprenen l’obertura de rases, la
col·locació de canonades, la reposició del paviment i altres anàlegs, donant
prioritat al plom i als derivats de l’amiant.
c. Línia 3, “Nova construcció o ampliació de la xarxa d’abastament en
baixa”, que té per finalitat contribuir al finançament dels treballs i materials que
siguin necessaris per a la instal·lació de noves xarxes, com son l’obertura de
rases, la col·locació de canonades, la reposició del paviment i d’altres anàlegs.
d. Línia 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”, adreçada a finançar actuacions en instal·lacions de recollida i
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aprofitament d’aigües pluvials, en instal·lacions per la reutilització d’aigües
grises, en instal·lacions de reutilització d’aigües procedents de piscines
públiques i en projectes integrals d’estalvi d’aigua.
e. Línia 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”, adreçada a
finançar instal·lacions per l’aprofitament d’aigües de pluja i de sistemes de pous
en desús destinats a reg i neteja.
f. Línia 6, “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”, la
qual té per objecte fer front a una situació documentada de desabastament per
manca de recursos, sempre i quan s’acrediti el control majoritari dels consums
en alta i baixa.
14. Els destinataris del present Programa complementari són els municipis i les
entitats municipals descentralitzades de la demarcació de la Diputació de
Barcelona. Si bé queda exceptuada de la consideració de destinatari la ciutat de
Barcelona en la mesura que, per raó de la seva subjecció a un règim especial, es
relaciona amb la Diputació de Barcelona de forma convencional i bilateral.
15. La quantia total de què es dota el present programa és de sis milions d’euros,
distribuïts entre les anualitats 2018 i 2019 a raó de dos milions d’euros i de quatre
milions d’euros, respectivament, incrementant en un milió d’euros la dotació que
es va aprovar per al mateix programa en la seva edició de l’any 2017. Aquest
repartiment respon a la capacitat d’execució de la despesa que es preveu i,
d’acord amb el que recull el decret del Diputat delegat d'Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació número 4440/18, de data 11 de
maig de 2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, la Coordinació
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació ha donat la
conformitat a la proposta del centre gestor.
16. El pressupost associat aquest Programa complementari es distribueix entre les
diferents línies de suport i anualitats en base als imports màxims que es detallen a
continuació, d’acord amb la quantificació i volum de les sol·licituds rebudes en
l’edició 2017 del present programa, amb l’objectiu de poder donar cobertura de la
forma més eficient als ajuts sol·licitats amb el pressupost existent:
a. Línia 1, “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”: dotada amb
un import de 600.000 euros, dels quals 100.000 són a càrrec de l’exercici 2018
i 500.000 euros a càrrec de l’exercici 2019.
b. Línia 2, “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, amiant,
fibrociment, PVC i altres materials”: dotada amb un import de 2.500.000
euros, dels quals 500.000 són a càrrec de l’exercici 2018 i 2.000.000 euros a
càrrec de l’exercici 2019.
c. Línia 3, “Nova construcció o ampliació de la xarxa d’abastament en
baixa”: dotada amb un import de 2.000.000 euros, dels quals 700.000 són a
càrrec de l’exercici 2018 i 1.300.000 euros a càrrec de l’exercici 2019.
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d. Línia 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”: dotada amb un import de 200.000 euros, dels quals 100.000 són
a càrrec de l’exercici 2018 i 100.000 euros a càrrec de l’exercici 2019.
e. Línia 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”: dotada amb
un import de 200.000 euros, dels quals 100.000 són a càrrec de l’exercici 2018
i 100.000 euros a càrrec de l’exercici 2019.
f. Línia 6, “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”:
dotada amb un import de 500.000 euros a càrrec de l’exercici 2018.
17. No obstant, d’acord amb la voluntat de donar la màxima cobertura a les sol·licituds
dels ens locals, el règim del Programa complementari preveu que en el cas que un
cop instruïdes les sol·licituds es determini l’existència de crèdit pendent
d’assignació en relació amb les línies de suport 1, 4, 5 i 6 aquest crèdit es pugui
destinar a incrementar la dotació amb destinació als ajuts que s’atorguin
corresponents a la línia de suport 2 i 3 en un percentatge del cinquanta per cent
per a cadascuna d’aquestes dues línies. Aquesta redistribució, en el percentatge
establert, operarà com un màxim i només es podrà dur a terme entre línies de
suport dins un mateix any respectant, en tot cas, els imports màxims establerts per
a cadascuna de les anualitats. No es podran efectuar redistribucions entre
anualitats diferents.
18. D’altra banda, per a la valoració de les sol·licituds s’han establert i detallat en el
règim del present programa els criteris objectius quantificables amb la seva
corresponent puntuació, amb la finalitat última de seleccionar aquells projectes
que produeixen màxim impacte al territori i a la població destinatària del servei i
que comptin amb viabilitat tècnica acreditada pel que fa a la seva execució.
19. El règim del present programa preveu, així mateix, un finançament de les
sol·licituds presentades que oscil·la entre el seixanta per cent i el cent per cent en
funció de la puntuació obtinguda en la fase de valoració, amb la finalitat
d’assegurar el màxim finançament dels projectes presentats amb el pressupost
amb què es dota el present programa.
20. El present Programa complementari es desplega en coordinació i cooperació amb
altres institucions i administracions públiques, tot complementant les iniciatives
desplegades. Així mateix, pel present es preveu incentivar la transversalitat des
d’un punt de vista intern, en referència als propis ens locals destinataris dels ajuts
atorgats, i també extern o interadministratiu, afavorint la interlocució amb entitats
públiques i/o privades i el desplegament de nous projectes consensuats o
conjunts.
21. En un altre ordre de coses, i atenent a les obligacions que es deriven de
l’observança dels principis de transparència i bon govern per part de la Diputació
de Barcelona, en el règim regulador del Programa complementari de referència
s’hi fan constar un seguit de consideracions encaminades a rendir comptes i a
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vetllar pel compliment adequat de l’objectiu establert. Per aquest motiu, als efectes
de retre comptes del compliment de la finalitat del present Programa
complementari i de garantir una gestió adequada dels fons econòmics concedits,
s’estableixen un seguit de dades objectives a satisfer, amb els corresponents
indicadors d’avaluació. El responsable de l’obtenció i explotació d’aquestes dades
és el centre gestor competent, qui disposa d’un termini concret per a comunicar a
la Direcció de Serveis de Cooperació Local, en tant que promotora del present
Programa complementari, el resultat de l’anàlisi efectuat per a impulsar i desplegar
les actuacions que, en el seu cas, s’estimin procedents.
22. La cooperació que es presta a través del present instrument s’articula des de la
necessària consideració de l’asimetria territorial, amb ple respecte al principi de
lleialtat institucional i al principi d’autonomia local. Aquesta cooperació passa per
comptar amb uns governs locals que constitueixin una base suficientment sòlida
com per impulsar, en un context com l’actual, un creixement equilibrat i sostenible
del territori de la demarcació de Barcelona.
23. Es tracta, en definitiva, d’articular, des d’aquesta Corporació, un suport de caràcter
integral que vagi en consonància amb les competències que s’atribueixen a les
Diputacions pels articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i pels articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, els quals estableixen la competència de les diputacions per a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. Tot alhora
amb relació amb la comesa dels futurs Consells de vegueria en els termes dels
articles 90 i 91 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica
6/2006, de 19 juliol.
24. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat
en el si del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de
conformitat amb el que preveu la Disposició addicional 8 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició, les
subvencions que integren els plans o instruments similars que tenen per objecte
portar a terme les funcions d’assistència i cooperació es regiran per la seva
normativa específica, i supletòriament, per les previsions contingudes en la
referida llei. En vista d’això, resulta directament aplicable al present Programa
complementari la normativa reguladora del Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” en la mesura que n’empara l’aprovació i l’ulterior
desplegament.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, de 9
de juliol de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar, en
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relació amb la Xarxa de Governs Locals, la creació de programes complementaris i el
seu règim.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR el “Programa complementari per a l’execució d’actuacions
d’abastament d’aigua en baixa 2018", en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, que es regeix per les bases de la convocatòria, que són el règim que es
conté en l’annex 1 que forma part del present dictamen i que inclou, entre d’altres
extrems, els recursos que es convoquen, els seus destinataris i els criteris de
concessió.
Segon. AUTORITZAR una despesa màxima de SIS MILIONS D’EUROS (6.000.000 €)
del pressupost de despeses de les anualitats 2018 i 2019 per al finançament dels ajuts
concedits en el marc del “Programa complementari per a l’execució d’actuacions
d’abastament en baixa 2018”, imputant-se amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i a les anualitats que s’assenyalen a continuació:
a)

Amb càrrec a l’anualitat 2018, dos milions d’euros (2.000.000 €), amb la següent
distribució:
- Un milió i mig d’euros (1.500.000 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50500/17210/76262.
- Mig milió d’euros (500.000 euros),
pressupostària G/50500/17210/46262.

amb

càrrec

a

l’aplicació

b) Amb càrrec a l’anualitat 2019, quatre milions d’euros (4.000.000 €), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76262.
Les despeses corresponents a les entitats municipals descentralitzades s’aplicaran a
les aplicacions pressupostàries següents en cas que resultin beneficiàries dels
presents ajuts:
- Pel que fa a les despeses amb càrrec a l’anualitat 2018, a les aplicacions
G/50500/17210/46862 i G/50500/17210/76862.
- Pel que fa a les despeses amb càrrec a l’anualitat 2019, a l’aplicació
G/50500/17210/76862.
Tercer. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa i CONDICIONAR l’aplicació dels
recursos aprovats en l’acord segon a l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici
2019 de la Diputació de Barcelona.
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Quart. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter
pluriennal.
Cinquè. APROVAR els formularis normalitzats de Memòria de sol·licitud, el formulari
Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa 2018, i els
models normalitzats de justificació de despeses del “Programa complementari per a
l’execució d’actuacions d’abastament en baixa 2018”, els quals consten a l’annex 2
que forma part del present dictamen.
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud i de justificació de despeses
del “Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament en baixa
2018” a la Seu Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs
Locals”, i aprovar les fitxes corresponents, les quals consten a l’annex 3 que forma
part del present dictamen.
Setè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a
la Seu Electrònica Corporativa.
Vuitè. PUBLICAR aquest dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
Annex 1 referit al dictamen que aprova el Programa complementari per a l’execució
d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018
Règim del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament
d’aigua en baixa 2018
Article 1. Objecte
1.

L’objecte del “Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament
d’aigua en baixa 2018” és contribuir a la millora general de la qualitat, la innovació i
l’eficiència de les xarxes locals d’abastament en baixa dels municipis de la demarcació
de Barcelona, incloent-hi la substitució i renovació de les instal·lacions i de tots aquells
elements elaborats a partir de l’amiant que existeixin a les xarxes de subministrament
d’aigua potable, amb ànim de garantir la salut i la qualitat de vida de les persones.

2.

Així mateix, les intervencions que constitueixen l’objecte del present Programa
complementari aniran referides, especialment, a aquells àmbits on existeixen problemes
que afecten la disponibilitat i la qualitat del recurs, així com aquells en els quals es
constatin dificultats per aconseguir una gestió sostenible de l’aigua per a usos
municipals.

Article 2. Línies de suport
1.

El present programa s’articula a través de sis línies de suport:
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a.

Línia 1, “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa” que inclou:
redistribució de zones d’abastament per a la reducció de pèrdues, instal·lació de
vàlvules, equips de mesura i control, sistemes telemàtics d’optimització i monitorització
així com les obres relacionades amb aquestes instal·lacions.

b.

Línia 2, “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant,
PVC i altres materials”, que té per finalitat finançar els treballs i materials necessaris
per a la renovació de les xarxes que han finalitzat el seu període d’amortització.
Aquests treballs comprenen l’obertura de rases, la col·locació de canonades, la
reposició del paviment i altres anàlegs, donant prioritat al plom i als derivats de l’amiant.

c.

Linia 3, “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa”, que té
per finalitat contribuir al finançament dels treballs i materials que siguin necessaris per a
la instal·lació de noves xarxes, com son l’obertura de rases, la col·locació de
canonades, la reposició del paviment i d’altres anàlegs.

d.

Línia 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”, adreçada a finançar actuacions en instal·lacions de recollida i
aprofitament d’aigües pluvials, instal·lacions per la reutilització d’aigües grises,
instal·lacions de reutilització d’aigües procedents de piscines públiques i projectes
integrals d’estalvi d’aigua.

e.

Línia 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”, adreçada a finançar
instal·lacions per l’aprofitament d’aigües de pluja i de sistemes d’aprofitament d’aigües
de pous en desús per reg i neteja.

f.

Línia 6, “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”, amb la
finalitat de fer front a una situació documentada de desabastament per manca de
recurs.

Article 3. Ens destinataris
1.

Són destinataris els municipis i les entitats municipals descentralitzades de la
demarcació de Barcelona.

2.

La ciutat de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari per raó de la seva
subjecció a un règim especial i l’articulació d’una relació de caràcter bilateral i
convencional amb aquesta Corporació.

Article 4. Reconeixement específic als petits municipis
1.

En el marc del present Programa complementari, i prenent en consideració l’asimetria
territorial i el principi de diferenciació, s'efectua un tractament específic dels municipis
de fins a 1.000 habitants, en el marc de la clàusula 7 del Protocol general del Pla Xarxa
de Governs Locals 2016-2019, consistent en la possibilitat de sol·licitar assistència
tècnica i jurídica especialitzada mitjançant qualsevol dels canals de contacte
disponibles.
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2.

L'oficina de suport al petit municipi, responsable de la bústia petitmunicipi@diba.cat, és
el canal que vehicula les consultes que aquest col·lectiu de municipis planteja a la
Diputació de Barcelona.

Article 5. Entitats executores
1.

L’ens destinatari haurà d’assenyalar en la sol·licitud la modalitat d’execució emprada
per a dur a terme les actuacions que són objecte de suport adjuntant la documentació
que s’exigeixi en cada cas.

2.

L’execució de les actuacions es durà a terme en base a alguna de les següents
modalitats:
a. Per l’ens destinatari, ja sigui actuant per pròpia administració o recorrent a la
formalització de contractació pública.
b. A través d’un ens instrumental o dependent de l’ens destinatari o executor, que,
d’acord amb les condicions previstes a la legislació vigent, s’hagi creat per a satisfer
necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, sempre i
quan l’ens destinatari financi majoritàriament la seva activitat, o bé controli la seva
gestió, o bé designi a més de la meitat dels seus òrgans de govern, direcció o
vigilància.
c. Mitjançant un encàrrec formalitzat en favor d’un ens que tingui la consideració de
mitjà propi de l’ens destinatari, o executor, en els termes establerts a la normativa
vigent.
d. Mitjançant un encàrrec formalitzat en favor d’altres ens públics destinataris del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019.
e. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l’execució
conjunta de les actuacions a dur a terme amb un o diversos ens públics, o bé amb
entitats de dret públic dependents o vinculades a altres administracions públiques,
per a l’ús dels respectius recursos, a través de convenis i o de qualsevol instrument
admès en Dret.

3.

Sens perjudici de les modalitats d’execució establertes, la presentació de la justificació
de les despeses executades al centre gestor responsable de la Diputació de Barcelona
correspon, en tot cas, a l’ens local destinatari.

4.

El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment del període d'execució la
documentació de l'actuació que és objecte de finançament, per tal de fer una supervisió
del seu desenvolupament.

Article 6. Obligacions dels ens destinataris
1.

Els ens locals destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es
comprometen, amb caràcter general, a executar les activitats de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com, a presentar la
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corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents
obligacions:
a. El destinatari de l’ajut està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació,
verificació i control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb l’ajut
concedit.
b. L’ens destinatari es compromet a tenir arxivats i a disposició de la Diputació de
Barcelona tots els documents originals justificatius del compliment de les
determinacions que s’estableixen en aquest règim de concertació, així com dels
ingressos amb què es financen les actuacions que són objecte de suport. Aquests
documents es conservaran per un període no inferior als 6 anys.
c. Els ens destinataris hauran de comunicar a la Diputació de Barcelona la petició i/o
obtenció de qualsevol subvenció concurrent que no s’hagi declarat prèviament.
2.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que, en cada cas,
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de l’ajut concedit.

Article 7. Obligacions en matèria de protecció de dades
1.

Els ens destinataris, que actuen com a responsables del tractament, han de facilitar les
dades necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en el
present règim, cedint-les a la Diputació de Barcelona (responsable del tractament) per al
seguiment i control de l’ajut concedit. En qualsevol cas, les dades personals facilitades
han d’observar el principi de minimització i ser les estrictament necessàries per al
compliment de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.

2.

Els ens destinataris han de tenir els documents originals a disposició de la Diputació de
Barcelona per tal que els pugui consultar si considera necessari ampliar la informació
inicial de la justificació.

3.

En l’execució, el seguiment i l’avaluació de les actuacions del programa, s’han d’observar
els requeriments previstos al Reglament general europeu de protecció de dades
2016/679, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, respecte
al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les seves dades.

Article 8. Centre gestor
1.

El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable del programa és la Gerència
de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

2.

Correspon al centre gestor fer la proposta tècnica de concessió dels ajuts, el seguiment
de l'execució de les actuacions i la tramitació de les justificacions de despesa.

3.

El centre gestor pot sol·licitar, en qualsevol moment del període d'execució, la
documentació de l'actuació que és objecte de finançament, per tal de fer una supervisió
del seu desenvolupament.
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Article 9. Despesa elegible
1.

Seran subvencionables les despeses que tinguin per objecte la realització d’actuacions
vinculades amb l’objecte del present Programa complementari en el marc d’alguna de
les línies de suport que estableix l’art. 2 del present règim regulador.

2.

En el marc de la Línia 1, “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”, Línia
2, “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i
altres materials”, Línia 3 “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en
baixa” Línia 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”, i Línia 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”, es
poden finançar, amb càrrec als ajuts concedits, les despeses corresponents als
Capítols 6 i 7 dels pressupostos de despesa de les corporacions locals, en els termes
establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura
de pressupostos de les entitats locals.

Aquestes despeses han de referir-se a inversions en serveis, equipaments, infraestructures
i/o béns relacionats en les línies 1 a 5 de l’article 2 del present règim, podent
correspondre’s amb els conceptes següents:
a.

b.
c.

3.

Despeses corresponents a la realització d'obres i/o adquisició d'equips i instal·lacions
relacionades amb la garantia de la disponibilitat del recurs, de la qualitat sanitària, als
treballs i materials que siguin necessaris per a la instal·lació de noves xarxes o amb
l'augment de l'eficiència de les xarxes d'abastament, així com totes aquelles altres
despeses de caràcter inversor necessàries per a executar les actuacions descrites.
Despeses associades a assistències tècniques destinades a la redacció de documents
suficients per contractar les actuacions subvencionables, així com les direccions d'obra
corresponents.
Despeses de capítol 7 del pressupost de despeses dels ens locals, en cas que l'execució
de les actuacions correspongui a un ens instrumental o dependent de l'ens destinatari, o
bé a un altre ens local destinatari del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" amb qui
s'hagi formalitzat prèviament un acord exprés de delegació.
En el marc de la Línia 6 “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions
cisternes” es podran finançar, amb càrrec als ajuts concedits, les despeses
corresponents als Capítols 2 i 4 dels pressupostos de despesa de les corporacions
locals, en els termes establerts a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que
s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats locals, sempre i quan siguin
despeses derivades del transport excepcional d’aigua per a l’abastament del nucli
beneficiat per l’actuació.

Article 10. Compatibilitat dels ajuts
Els ajuts atorgats en el marc del present programa són compatibles amb qualsevol altra
subvenció o ajut concedit per la Diputació de Barcelona i altres administracions i ens públics
o privats sempre i quan no es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de l'actuació i no
s'estiguin finançant les mateixes despeses. En aquest sentit, les despeses que es justifiquin,
pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació, no podran justificar-se per a altres
convocatòries i/o davant d'altres administracions públiques.
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Article 11. Procediment de concessió
Els ajuts econòmics que la Diputació de Barcelona concedeixi als ens locals destinataris, en
el marc del present Programa complementari, es tramitaran per procediment de concurrència
competitiva, en els termes del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Article 12. Quantia màxima dels ajuts
1.

El pressupost màxim amb què es dota el present Programa complementari és de sis
milions d’euros (6.000.000 euros) dels quals dos milions d’euros (2.000.000 euros)
s’imputen al pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona per al 2018, i quatre
milions d’euros (4.000.000 euros) a l’anualitat 2019.

2.

El pressupost del present Programa complementari es distribueix entre les diferents
línies de suport, anualitats i aplicacions pressupostàries, en funció de la tipologia d’ens
destinataris dels ajuts, d’acord amb els imports que es detallen a continuació:

Línia de suport

Quantia
2018
(euros)

Quantia
2019
(euros)

Quantia
total
(euros)

Aplicacions
Aplicacions
pressupostàries 2018 pressupostàries 2019

Línia 1,
“Sectorització i
monitorització de
la xarxa en baixa”

100.000

500.000

600.000

G/50500/17210/76262

Línia de suport

Quantia
2018
(euros)

Quantia
2019
(euros)

Quantia
total
(euros)

Aplicacions
Aplicacions
pressupostàries 2018 pressupostàries 2019

500.000

2.000.000

2.500.000 G/50500/17210/76262

G/50500/17210/76262

700.000

1.300.000

2.000.000 G/50500/17210/76262

G/50500/17210/76262

100.000

100.000

Línia 2,
“Renovació de
xarxes antigues
en baixa de plom,
fibrociment,
amiant, PVC i
altres materials”
Línia 3, “Nova
construcció o
ampliació de
xarxa
d’abastament en
baixa”
Línia 4, “Millora
de l’eficiència en
l’ús de l’aigua en
edificis o
equipaments
municipals”

200.000

G/50500/17210/76262

G/50500/17210/76262

G/50500/17210/76262
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Línia de suport
Línia 5,
“Aprofitament
d’aigües no
potables per reg
i/o neteja”
Línia 6
“Aportacions
externes d’aigua
mitjançant
camions
cisternes”
Total
3.

Quantia
2018
(euros)

Quantia
2019
(euros)

Quantia
total
(euros)

Aplicacions
Aplicacions
pressupostàries 2018 pressupostàries 2019

100.000

100.000

200.000

G/50500/17210/76262

500.000

-

500.000

2.000.000

4.000.000

6.000.000

G/50500/17210/46262

G/50500/17210/76262

-

Les despeses corresponents a les entitats municipals descentralitzades s’aplicaran a
les aplicacions pressupostàries següents en cas que resultin beneficiàries dels presents
ajuts:
-

Pel que fa a les despeses amb càrrec a l’anualitat 2018, a les aplicacions
G/50500/17210/46862 i G/50500/17210/76862.
Pel que fa a les despeses amb càrrec a l’anualitat 2019, l’aplicació
G/50500/17210/76862.

4.

En cas que un cop instruïdes les sol·licituds es determini l’existència de crèdit pendent
d’assignació en relació amb les línies de suport
Línia 1, “Sectorització i
monitorització de la xarxa en baixa”; Línia 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de
l’aigua en edificis o equipaments municipals”; Línia 5, “Aprofitament d’aigües no
potables per reg i/o neteja” i Línia 6 “Aportacions externes d’aigua mitjançant
camions cisternes”, aquest crèdit es podrà destinar a incrementar la dotació amb
destinació als ajuts que s’atorguin corresponents a la Línia 2, “Renovació de xarxes
antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials” i a la Línia
3, “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa” en un
percentatge del cinquanta per cent per a cadascuna d’aquestes dues línies. Aquesta
redistribució, en el percentatge establert, operarà com un màxim i només es podrà dur
a terme entre línies de suport dins un mateix any respectant, en tot cas, els imports
màxims establerts per a cadascuna de les anualitats. No es podran efectuar
redistribucions entre anualitats diferents.

5.

Els imports dels ajuts a concedir en el marc de cada línia de suport es determinaran en
base als criteris de valoració establerts a l’art. 22.

6.

La distribució pluriennal dels ajuts atorgats en el marc del present programa es
realitzarà prenent en consideració el calendari d’execució previst informat pels ens
locals en els formularis normalitzats de Memòria de sol·licitud.

7.

L’import màxim a concedir en el marc del present programa, serà de 75.000 euros
per ens local.
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Article 13. Tramitació electrònica de les sol·licituds
1.

Els ens destinataris han de realitzar els tràmits d’aquest Programa complementari
electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions
(en endavant, Portal o PMT).

2.

Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electrònica de la
Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp

3.

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

4.

Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i
consultar l’estat de tramitació de l’expedient.

5.

En la regulació de cada tràmit, s’estableixen les persones que, a més de les funcions
del punt anterior, tenen les de signatura i presentació del tràmit.

6.

Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit
poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta
circumstància. A aquests efectes, s’ha de lliurar a la direcció de Serveis de Cooperació
Local la documentació acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el
registre centralitzat de signataris admesos.

7.

La Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit
electrònic.

8.

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

Article 14. Registre electrònic
1.

Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut
de registre acreditatiu que conté una referència de la data i l’hora d’entrada al registre
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, i la resta de
dades previstes a la normativa reguladora del registre electrònic de la Diputació de
Barcelona.

2.

Els tràmits registrats estan disponibles al Portal.

3.

Respecte del tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es
tramet al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre gestor
verifica la documentació

Article 15. Incidències en la presentació electrònica
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les instàncies que
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l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es
poden dirigir al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126,
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14, 30 h. en dies hàbils, on seran assistits pels funcionaris
adscrits al Registre, d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Article 16. Requisits de les sol·licituds
1.

Els ens destinataris han de presentar sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions des de l’endemà del dia de publicació del present
Programa complementari al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 25 de
setembre de 2018.

2.

Les sol·licituds hauran d’estar signades per les persones que ocupin el càrrec d’alcalde
o alcaldessa i de secretari o secretària, els quals podran també presentar les
sol·licituds.

3.

En el marc del present Programa complementari cada ens local pot presentar com a
màxim una sol·licitud per a les línies de suport 1 a 5, i una altra sol·licitud a la
línia de suport 6.

4.

L’import que se sol·liciti ha de delimitar-se en base al cost total previst de l’actuació
tenint en compte l’import màxim dels ajuts a concedir en el marc del present Programa
complementari, fixat en l’apartat 7 de l’article 12 del present règim.

5.

En cas que varis ens destinataris presentin sol·licituds conjuntament, en els termes
establerts en aquest règim sobre la modalitat d’actuació conjunta, es considerarà que la
mateixa ha estat formalitzada per tots els ens destinataris implicats.

Article 17. Documentació adjunta a la sol·licitud
1.

La sol·licitud que es presenti vincularà a l’ens sol·licitant, a tots els efectes, i haurà
d’anar acompanyada, en tot cas, de la següent documentació:
a. Els formularis normalitzats de Memòria de sol·licitud corresponent a la línia
sol·licitada. En el cas de la línia 6, en el formulari normalitzat de Memòria de
sol·licitud es consignaran les dades corresponents a la despesa executada, relativa
al transport excepcional d’aigua per a l’abastament del nucli beneficiat per l’actuació,
on constin les dates de subministrament de cisternes.
b. Els documents que es detallen a continuació, en funció de la línia de suport a què es
refereixi la sol·licitud:
-

Línia 1 “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”:
-

Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a
competent (si s’escau adjuntar plànols).
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-

-

En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat
de finalització de l’obra i/o acta de recepció.
Model normalitzat “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de
Secretari/ària.
Línia 2 “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment,
amiant, PVC i altres materials”:
-

-

Línia 3 “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa”
-

-

Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel
tècnic/a competent.
Plànols d’emplaçament de l’obra .
En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent
certificat de finalització de l’obra i/o acta de recepció.
Model normalitzat “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de
Secretari/ària.

Línia 4 “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”:
-

-

Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel
tècnic/a competent (si s’escau, adjuntar plànols).
En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent
certificat de finalització de l’obra i/o acta de recepció.
Model normalitzat “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de
Secretari/ària.

Memòria valorada i descripció de les instal·lacions i/o obres previstes
signada pel tècnic/a competent (si s’escau, adjuntar plànols).
En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent
certificat de finalització de l’obra i/o acta de recepció.
Model normalitzat “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de
Secretari/ària.

Línia 5 “Aprofitament d’aigües no potables per reg i /o neteja”:
-

-

Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel
tècnic/a competent (si s’escau, adjuntar plànols).
En cas que l’actuació comporti l’execució o rehabilitació d’una captació
d’aigües subterrànies, l’ajuntament ha de presentar la documentació
justificativa següent: còpia del corresponent títol concessional per a
l’aprofitament d’aigües o de la sol·licitud corresponent a la concessió.
En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent
certificat de finalització de l’obra i/o acta de recepció.
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-

-

Model normalitzat “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de
Secretari/ària.

Línia 6 “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”: Model
normalitzat “Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa
2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

2.

El model “Informació sobre l’execució del servei d’abastament d’aigua en baixa 2018”
contindrà una declaració conforme la qual les actuacions o inversions per les quals
es sol·licita ajut en el marc del present Programa complementari no estan
incloses en les tarifes o taxes municipals vigents, ni estan incloses en el
contracte que s’hagi formalitzat amb l’empresa o l’ens que realitza la gestió de
l’aigua, si és el cas.

3.

La presentació de la documentació assenyalada és un requisit indispensable per a
l’admissió de la sol·licitud i la seva tramitació posterior.

4.

Amb caràcter general, els ens destinataris poden aportar en la sol·licitud tots aquells
documents addicionals que estimin adients a l’efecte de ser considerats en la fase de
valoració de les sol·licituds, d’acord amb els requisits tècnics definits a la Seu
electrònica i els previstos al Registre electrònic d’aquesta Corporació.

Article 18. Consulta i seguiment de les sol·licituds
1.

Al Portal de tràmits s’hi pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades
a la Diputació de Barcelona.

2.

Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona, a efectes de determinar o no
l’existència de defectes esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de
defectes esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la
sol·licitud.

Article 19. Esmena a instància de l’ens
1.

Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris poden esmenar les sol·licituds que
es trobin en estat de “lliurada”.

2.

L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la presentació
d’una nova sol·licitud que substituirà l’anterior.
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Article 20. Revisió de sol·licituds i esmena
1.

El Portal actua com espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de les
sol·licituds.

2.

El centre gestor responsable, sense necessitat de requeriment previ a l’ens sol·licitant,
pot adoptar els criteris de revisió automàtics amb els efectes que tot seguit es detallen:
a. Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds, la sol·licitud posterior preval sobre
l’anterior, llevat que l’ens indiqui el contrari.
b. Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses, les últimes sol·licituds
prevalen sobre les primeres, llevat que l’ens indiqui el contrari.
c. En cas de discrepància entre el contingut de la sol·licitud formulada per via del
Portal Municipal de Tràmits (PMT) i la Memòria normalitzada de sol·licitud, es
considerarà com a vàlid el recollit a la Memòria de sol·licitud en la mesura que hi
consta la descripció del projecte, les dades tècniques i els indicadors de valoració
les actuacions.
d. En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d’una
sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d’acord
amb les condicions específiques d’aquesta convocatòria, preval la sol·licitud
conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts en aquest règim
regulador.

3.

En cas que el centre gestor determini que a la sol·licitud hi ha defectes esmenables que
no puguin corregir-se automàticament, requerirà a l’ens destinatari per a que esmeni el
tràmit corresponent i es procedirà en els termes següents:
a. L’ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de rebre la
notificació electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest
termini sense haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la
sol·licitud.
b. No s’admet la presentació, en el marc d’una subsanació, de sol·licituds alienes al
requeriment efectuat.
c. L’esmena de la sol·licitud que ha estat objecte de requeriment és condició
indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la sol·licitud.

Article 21. Instrucció de les sol·licituds
1.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’iniciarà la fase d’instrucció, en la
qual es revisarà el compliment dels requisits formals de les sol·licituds presentades i es
valoraran els projectes.
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2.

El responsable del procediment d’instrucció és la Gerència de Serveis de Medi
Ambient, sota la direcció de la coordinació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat .

Article 22. Valoració de les sol·licituds
1.

Als efectes de valorar les sol·licituds presentades, el centre gestor considerarà
únicament aquelles que s’adeqüin a l’objecte del present Programa complementari, en
el marc de la línia de suport de què es tracti, i que compleixin els requisits formals i
materials establerts en aquest règim regulador.

2.

No es valoraran aquelles sol·licituds que no es presentin en els termes establerts al
present règim regulador o que, havent estat objecte d’un requeriment d’esmena, no
s’hagin rectificat en temps i forma. Igualment, tampoc es valoraran aquelles sol·licituds
que, en el transcurs del procediment d’instrucció, siguin objecte de desistiment per part
de l’ens destinatari.

3.

Per a la valoració de les sol·licituds el centre gestor aplicarà exclusivament els criteris
que es recullen en els apartats subsegüents, per a cada línia de suport.

4.

La puntuació conferida a cada criteri respon a la rellevància de cadascun d’ells en
l’assoliment dels objectius de cada línia de suport i, amb caràcter general, del present
Programa complementari.

5.

Els criteris de valoració es concreten en base a uns indicadors que permeten calcular el
valor que, amb posterioritat, derivarà en una puntuació concreta. Els valors d’aquests
indicadors s’obtindran a partir de les dades facilitades per cada ens destinatari
en el formulari de sol·licitud. Es conferirà valor “zero” als indicadors respecte
dels quals els ens destinataris no hagin aportat les dades corresponents. Als
efectes de les dades de població, es tindran en compte les referides a la revisió del
Padró Municipal publicada per l’INE el 29 de desembre de 2017 amb referència a l’1 de
gener de 2017.

6.

Els criteris de valoració que aplicarà el centre gestor per a valorar les sol·licituds
presentades, garantint l’objectivitat de la instrucció, són els que es detallen a
continuació:
a.

Línia 1 “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”:
Criteris

Mètode de càlcul i indicadors

Població afectada (de 0 a 50 punts)

Nombre d’abonats afectats per la millora dividit pel
nombre d’abonats total al municipi multiplicat per 50.
En cas de no disposar d’aquestes dades, el nombre
d’abonats afectats per la millora es substituirà pel
nombre de la població afectada per la millora, i el
nombre d’abonats total al municipi es substituirà per
la població total del municipi.
Cabal facturat al sector on s’actua dividit pel cabal
total facturat a la xarxa multiplicat per 50.

Cabal afectat (de 0 a 50 punts).
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b.

Línia 2 “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant,
PVC i altres materials”:
Criteris

Mètode de càlcul i indicadors

Presència de canonades amb una
antiguitat de la xarxa superior al període
d’amortització (de 0 a 30 punts).
Substitució de canonades amb plom o
amiant (fins a un màxim de 20 punts).
Renovació de canonades amb una
antiguitat superior al període
d’amortització (de 0 a 50 punts).

Quilòmetres de xarxa antiga al municipi
dividit pels quilòmetres totals de xarxa al
municipi multiplicat per 30.
SÍ (20 punts).
NO (0 punts).
Quilòmetres de xarxa que es renoven dividit
pels quilòmetres de xarxa antiga al municipi
multiplicat per 50.

c. Línia 3 “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa”:

Tipus d’obra
punts).

Criteris
(fins un màxim de 40

Població del municipi (30 punts).

Nombre d’abonats afectats per la millora
(de 0 a 30 punts).

Mètode de càlcul i indicadors
a) Nova xarxa a municipis amb diversos
nuclis urbans reconeguts pel Nomencat (40
punts).
b) Nova xarxa per a disseminats (30 punts).
c) Ampliació xarxa existent (20 punts).
Menys de 500 habitants (30 punts).
De 501 a 5.000 habitants (20 punts).
De 5.001 a 20.000 habitants (10 punts).
Més de 20.000 habitants (1 punt).
Un punt per abonat amb un màxim de 30
punts.

d. Línia 4 “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”:
Criteris
Estalvi d’aigua (de 0 a 45 punts).

Impacte de la reutilització ( de 0 a 35
punts).
Presència de canonades o dipòsits de
reserva amb amiant als edificis o
equipaments municipals objecte del
projecte (fins a un màxim de 20 punts).

Mètode de càlcul i indicadors
Reducció del consum d’aigua de l’edifici o
equipament previst d’acord amb el projecte
dividit pel consum actual de l’edifici o
equipament d’aigua de xarxa multiplicat per
45.
Estimació del cabal d’aigua obtingut per
fonts externes dividit pel consum actual
d’aigua de xarxa de l’edifici o equipament
multiplicat per 35.
SÍ (20 punts).
NO (0 punts).
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e. Línia 5 “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”:
Criteris
Aigua de xarxa estalviada (de 0 a 100
punts).

Mètode de càlcul i indicadors
Estimació del cabal d’aigua obtingut per
fonts externes dividit pel consum actual
d’aigua de xarxa multiplicat per 100.

f. Línia 6 “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”:
Criteris
Rendiment de la xarxa (de 0 a 100
punts).

Mètode de càlcul i indicadors
Cabal total facturat en baixa dividit pel cabal
total registrat en alta multiplicat per 100.

7.

La ponderació dels criteris s’efectuarà a partir del grau d’assoliment dels indicadors per
part de l’ens destinatari, de conformitat amb la informació recollida en la sol·licitud i en
la documentació annexa.

8.

L’import màxim a concedir en el marc del present programa serà de 75.000 euros
per ens local.

9.

La conversió dels punts obtinguts en imports econòmics s’efectuarà en base al
procediment següent:
a. Amb ànim de garantir la viabilitat de les actuacions i d’assegurar una millor
distribució dels ajuts entre tots els ens sol·licitants es fixen els següents imports
mínims i màxims a subvencionar:
-

Línia 1, “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”: l’import de
subvenció pot oscil·lar entre el 60 % i el 100% de l’import sol·licitat.

-

Línia 2, “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment,
amiant, PVC i altres materials”: l’import de subvenció pot oscil·lar entre el 60
% i el 100% de l’import sol·licitat.

-

Línia 3 “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa”:
l’import de subvenció pot oscil·lar entre el 60 % i el 100% de l’import sol·licitat.

-

Línia 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”: l’import de subvenció pot oscil·lar entre el 60 % i el 100% de
l’import sol·licitat.

-

Línia 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”: l’import de
subvenció pot oscil·lar entre el 60 % i el 100% de l’import sol·licitat.

-

Línia 6, “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”:
l’import de subvenció pot oscil·lar entre el 90% i el 100 % de l’import sol·licitat.
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b. Per a cada línia de suport s’estableix una puntuació mínima que ha d’assolir una
actuació per tal de ser objecte de suport econòmic i, a més, es fixen percentatges
mínims d’ajut en funció de la puntuació obtinguda, d’acord amb els mecanismes de
càlcul que s’estableixen a continuació:
-

Línia 1, “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”:
- La puntuació mínima que ha d’assolir una actuació per tal de poder ser
objecte de suport econòmic és de 20 punts.
- A les sol·licituds valorades amb una puntuació inferior a 60 punts se’ls
assignarà un 60% de l’import sol·licitat.
- En cas d’obtenir més de 60 punts, l’import de l’ajut serà proporcional a
aquesta puntuació. Es calcularà multiplicant la puntuació obtinguda per
l’import sol·licitat (ajustat a l’import màxim de concessió per ens local
establert en 75.000 euros) i dividint per 100.

-

Línia 2, “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment,
amiant, PVC i altres materials ”:
- La puntuació mínima que ha d’assolir una actuació per tal de poder ser
objecte de suport econòmic és de 20 punts.
- A les sol·licituds valorades amb una puntuació inferior a 60 punts se’ls
assignarà un 60% de l’import sol·licitat.
- En cas d’obtenir més de 60 punts, l’import de l’ajut serà proporcional a
aquesta puntuació. Es calcularà multiplicant la puntuació obtinguda per
l’import sol·licitat (ajustat a l’import màxim de concessió per ens local
establert en 75.000 euros) i dividint per 100.

-

Línia 3, “ Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa”:
- La puntuació mínima que ha d’assolir una actuació per tal de poder ser
objecte de suport econòmic és de 20 punts.
- A les sol·licituds valorades amb una puntuació inferior a 60 punts se’ls
assignarà un 60% de l’import sol·licitat.
- En cas d’obtenir més de 60 punts, l’import de l’ajut serà proporcional a
aquesta puntuació. Es calcularà multiplicant la puntuació obtinguda per
l’import sol·licitat (ajustat a l’import màxim de concessió per ens local
establert en 75.000 euros) i dividint per 100.

-

Línia 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”:
- La puntuació mínima que ha d’assolir una actuació per tal de poder ser
objecte de suport econòmic és de 20 punts.
- A les sol·licituds valorades amb una puntuació inferior a 60 punts se’ls
assignarà un 60% de l’import sol·licitat.
- En cas d’obtenir més de 60 punts, l’import de l’ajut serà proporcional a
aquesta puntuació. Es calcularà multiplicant la puntuació obtinguda per
l’import sol·licitat (ajustat a l’import màxim de concessió per ens local
establert en 75.000 euros) i dividint per 100.
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-

Línia 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”:
- La puntuació mínima que ha d’assolir una actuació per tal de poder ser
objecte de suport econòmic és de 20 punts.
- A les sol·licituds valorades amb una puntuació inferior a 60 punts se’ls
assignarà un 60% de l’import sol·licitat.
- En cas d’obtenir més de 60 punts, l’import de l’ajut serà proporcional a
aquesta puntuació. Es calcularà multiplicant la puntuació obtinguda per
l’import sol·licitat (ajustat a l’import màxim de concessió per ens local
establert en 75.000 euros) i dividint per 100.

-

Línia 6, “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”:
- La puntuació mínima que ha d’assolir una actuació per tal de poder ser
objecte de suport econòmic és de 20 punts.
- A les sol·licituds valorades amb una puntuació inferior a 90 punts se’ls
assignarà un 90% de l’import sol·licitat.
- En cas d’obtenir més de 90 punts, l’import de l’ajut serà proporcional a
aquesta puntuació. Es calcularà multiplicant la puntuació obtinguda per
l’import sol·licitat (ajustat a l’import màxim de concessió per ens local
establert en 75.000 euros) i dividint per 100.

Article 23. Informe d’instrucció
1.

La gerència de Serveis de Medi Ambient ha d’elaborar i custodiar l’informe d’instrucció,
el qual conté l’explicació sobre la ponderació objectiva dels criteris de valoració i dels
aspectes rellevants de la fase d’instrucció.

2.

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han de classificar en un dels
estats següents:
a. Sol·licituds estimades: les que siguin objecte d’una concessió, en haver-se localitzat
recursos disponibles per atendre-les i haver obtingut una millor valoració en
aplicació dels criteris establerts.
b. Sol·licituds desestimades per esgotament de crèdit i menor valoració: les que no
siguin objecte d’una concessió, per haver esgotat els recursos disponibles per
atendre-les i obtingut una pitjor valoració en aplicació dels criteris establerts. A
aquests efectes, la sol·licitud es considera desestimada amb l’aprovació de l’acord o
de la resolució administrativa de desestimació.
c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que no siguin
objecte d’una concessió, en no complir amb les condicions administratives i
tècniques establertes en el present règim o en les condicions de concertació del
recurs. A aquest efecte, la sol·licitud es considera desestimada amb l’aprovació de
l’acte administratiu de desestimació.
d. Sol·licituds desistides: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, en haver
desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com tàcitament. A aquest efecte,
la sol·licitud es considera desistida amb l’aprovació de l’acte administratiu
d’acceptació del desistiment.
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Article 24. Especialitats de la fase d’instrucció
1.

Als efectes d'examinar i validar els informes d’instrucció a què es refereix el punt
anterior, s’ha de reunir formalment un òrgan col·legiat.

2.

Aquest òrgan estarà presidit per la Presidència de la Diputació de Barcelona. També en
són membres titulars el Vicepresident 1r i President delegat de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat, la Diputada adjunta de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el Diputat delegat
d’Espais Naturals i Medi Ambient i la gerent de Serveis de Medi Ambient.

3.

La presidència de l’òrgan pot ser substituïda tant per un membre electe com per
personal tècnic de la mateixa Àrea. En cas que sigui substituïda per un membre titular
de l’òrgan, haurà de designar un suplent d’aquest últim.

4.

L’òrgan col·legiat ha de tenir un secretari o secretària, que serà designat pel president o
presidenta d’entre els membres que formin part del mateix. El secretari haurà de
convocar la reunió, fer arribar els informes d’instrucció objecte de validació als
membres de l’òrgan amb una antelació mínima de tres dies laborables respecte de la
celebració de la reunió, i aixecar acta en què s’especifiqui els assistents, l’ordre del dia
de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts
principals de les deliberacions i els acords adoptats.

5.

El quòrum necessari per a la vàlida constitució de l'òrgan col·legiat és el corresponent
un mínim de tres dels seus membres, entre els quals es requereix la presència del
president i el secretari.

Article 25. Resolució, formalització i notificació dels ajuts
1.

La concessió dels ajuts es resoldrà en dues fases:
a. La resolució corresponent a les línies 1. “Sectorització i monitorització de la
xarxa en baixa”, 2. “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom,
fibrociment, amiant, PVC i altres materials”, 3 “Nova construcció o ampliació
de xarxa d’abastament en baixa”, 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua
en edificis o equipaments municipals”, i 5, “Aprofitament d’aigües no potables
per reg i/o neteja”, s’ha d’adoptar en un termini no superior a tres mesos des de la
data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
b. La resolució corresponent a les sol·licituds presentades en el marc de la Línia 6
“Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes” s’ha d’adoptar en
un termini no superior a dos mesos des de la data en què finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds.

2.

La Direcció de Serveis de Cooperació Local tramitarà les resolucions de concessió dels
ajuts, d’acord amb la proposta del centre gestor, a l’efecte de ser elevada, per part de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, a la Junta de Govern.
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3.

Els terminis de resolució podran ser ampliats d’acord l’establert a l’efecte en la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4.

La publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona dels actes de concessió
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de
concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies des
de l’aprovació.

5.

Les resolucions de concessió es comunicaran a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS).

Article 26. Acceptació dels ajuts concedits
Es considerarà que els ens locals destinataris han acceptat tàcitament els ajuts econòmics
concedits si, dins el termini d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la
concessió dels ajuts al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, no han manifestat
expressament la renúncia.
Article 27. Pagament dels ajuts concedits
El pagament dels ajuts als ens locals es realitzarà prèvia justificació de les despeses
executades, de conformitat amb els requisits i procediments definits en aquest règim
regulador.
Article 28. Terminis d’execució i justificació dels ajuts
1.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5, el període d’execució de
les actuacions que són objecte de suport es correspondrà amb despeses realitzades
pels ens locals destinataris en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el dia
31 d’octubre del 2019.

2.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de la Línia 6 “Aportacions externes d’aigua
mitjançant camions cisternes”, el termini d’execució de les actuacions es
correspondrà amb despeses generades en el període comprès entre l’1 de gener de
2018 i el 25 de setembre de 2018.

3.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5, el termini màxim de
justificació finalitza el dia 15 de novembre del 2019. El termini de justificació de les
despeses que s’executin durant el 2018 finalitza el 31 de març de 2019 i el termini de
justificació de les despeses que s’executin durant l’any 2019 finalitza el 15 de novembre
del 2019.

4.

En el cas dels ajuts concedits en el marc de la Línia 6 “Aportacions externes
d’aigua mitjançant camions cisternes”, el termini de justificació conclou el dia 10 de
desembre de 2018.
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Article 29. Procediment de justificació electrònic
1.

Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A aquest
efecte, hauran d’annexar al tràmit els models normalitzats.

2.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a tenen
les funcions de signatura i presentació de justificacions.

3.

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

Article 30. Consulta i seguiment
1.

Mitjançant el Portal de tràmits es pot consultar l’estat de tramitació de les justificacions
presentades a la Diputació.

2.

Els estats de tramitació d’una justificació són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o
no de defectes esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, l’existència de defectes
esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables.

Article 31. Condicions de justificació
1.

Les justificacions de despesa podran ser totals o parcials i es presentaran en el marc del
termini establert a l’efecte. En cas de presentar justificacions parcials, es podran
formalitzar fins a cobrir la totalitat de l’import atorgat a cada ens destinatari.

2.

L’import concedit en el marc d’una línia de suport concreta només es pot justificar
acreditant despesa executada en el marc d’aquella línia.

3.

El model de justificació de despeses tindrà el contingut següent:
-

Identificació de la modalitat d’execució de l’actuació.
Volum de despesa associada a les actuacions o als projectes que es van assenyalar
en la sol·licitud.
Relació de despeses justificades, que es correspondran amb obligacions
reconegudes pels òrgans competents.
Estructura de finançament i cost total de l’actuació.
Declaració expressa que les despeses justificades no han estat utilitzades per a la
justificació de les actuacions executades en el marc d’altres convocatòries.
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-

Motivació de les desviacions pressupostàries que es produeixin respecte el cost
informat en la sol·licitud.
Descripció de l’estat d’execució de les actuacions que han estat objecte de suport
en el període de justificació. Amb la darrera justificació, es demanarà una descripció
de les actuacions realitzades, com s’ha executat el projecte, els resultats obtinguts i
els indicadors d’impacte.

4.

Les despeses que es justifiquin s’han de correspondre amb obligacions reconegudes
pels òrgans competents.

5.

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

6.

En cas que es justifiquin despeses no elegibles que comportin un pagament a favor de
l’ens destinatari inferior al concedit o que es constati la manca de conformitat d’una
justificació per concórrer defectes formals o materials, el centre gestor de la Diputació,
si s’escau, ho comunicarà a l’ens a través del PMT per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.

7.

Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, cal
especificar el percentatge d’imputació.

8.

Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació de
Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant d’altres
administracions públiques.

9.

Quan el cost de l’actuació experimenti una desviació a la baixa respecte del cost
informat en la sol·licitud, l’ens destinatari haurà de fer-ho constar en el model
normalitzat de justificació i motivar les circumstàncies que han comportat aquesta
desviació adjuntant, si s’escau, la documentació que consideri pertinent.

10. En vista de la justificació presentada, el centre gestor emetrà un informe tècnic on
podrà proposar la revocació total o parcial de l’ajut concedit. Si l’ens destinatari justifica
adequadament que la desviació respon a raons d’interès econòmic o social del
municipi, o bé a la necessitat de donar resposta a contingències pressupostàries
derivades de fets imprevisibles i/o que hagin requerit una intervenció urgent, el centre
gestor podrà proposar la revocació parcial de l’ajut.
11. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat
subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà
el reintegrament de l'import que correspongui.
12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i d’altres
administracions.
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13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic poden
executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat
queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens instrumental de l’ens
destinatari o que integri el seu sector públic.
14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris d’acord
amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda condicionada a
l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació.
15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar com
s’indica a continuació:
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de justificació
de despeses per l’import total de l’ajut.
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada ens
executor.
c. Els ens han de respectar la distribució de finançament de l’actuació que es faci
constar en la sol·licitud, admetent-se en la justificació una desviació màxima del 10
per cent.
d. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti la
majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses correspon, en
tot cas, a l’ens destinatari de l’ajut.
18. L’ens destinatari disposa fins a la finalització del termini d’audiència de la liquidació
provisional dels ajuts per a esmenar els defectes que se li requereixin. En cas que el
requeriment es formuli durant el termini d’audiència, disposa de deu dies per a
esmenar-los a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica. Transcorregut
aquests terminis sense haver efectuat l’esmena, s’ha de procedir a la revocació de
l’ajut.
19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa la
tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el centre gestor
verifica la documentació.
Article 32. Renúncia als ajuts concedits
1.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa, en el cas dels ajuntaments, de
president/a, en el cas d’altres d’ens, i de secretari/ària poden sol·licitar la renúncia total
o parcial dels ajuts amb posterioritat a la resolució dels ajuts.

2.

Si la renúncia es presenta en el moment de formalitzar la justificació final de l’actuació,
en cas que el destinatari hagi optat per presentar justificacions parcials, o en presentar
la justificació única, i no ha executat la totalitat de l’import concedit, ha de renunciar
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expressament a la part de l’ajut pendent, fent-ho constar en el mateix formulari de
justificació.
3.

En el moment de procedir a la liquidació i tancament de la convocatòria, en els termes
de l’art. 35, es resoldrà també sobre les renúncies presentades.

Article 33. Revocació dels imports abonats per la Diputació
1.

Procedirà la revocació total o parcial dels ajuts concedits en els supòsits següents:
a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el present
règim regulador.
b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta dels imports corresponents
a les quantitats atorgades per la Diputació, una vegada esgotat el termini per la
justificació de despeses.

2.

Es podrà revocar total o parcialment l’ajut concedit, previ informe del centre gestor,
quan es constati que el cost de l’actuació ha experimentat una desviació a la baixa
respecte del cost informat en la sol·licitud.

3.

El centre gestor deixarà constància, en tots els casos, de la concurrència d’aquestes
circumstàncies, així com de la procedència de revocar, en tot o en part, l’ajut concedit
en un informe emès a l’efecte.

Article 34. Ampliació de terminis
1.

Els ens destinataris poden sol·licitar una pròrroga dels terminis d’execució i/o de
justificació de les actuacions mitjançant la presentació d’una sol·licitud, degudament
motivada.

2.

La petició d’ampliació es podrà presentar amb posterioritat a la resolució de concessió i,
com a màxim, fins el dia 15 de setembre de 2019 en el cas d’ajuts atorgats en el marc
de les línies 1 a 5. En el cas dels ajuts de la línia 6, es podrà sol·licitar una pròrroga del
termini de justificació, que haurà de ser formulada fins el dia 30 de novembre de 2018.

3.

És requisit imprescindible que el centre gestor informi favorablement la sol·licitud
d’ampliació dels terminis d’execució i justificació amb caràcter previ a la seva resolució.

4.

El termini per a resoldre les peticions d’ampliació de terminis no ha de superar els tres
mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud al registre de la Corporació.
Transcorregut el termini màxim anterior, la sol·licitud s’ha de considerar desestimada.

5.

La Diputació de Barcelona pot aprovar d’ofici ampliacions de termini, abans que
transcorrin els terminis d’execució i/o justificació inicials, previ informe favorable del
centre gestor que apreciï la necessitat d’aquesta ampliació.

6.

La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte d’estimació o
desestimació de l’ampliació de terminis substitueix la notificació i produeix els mateixos
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efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015. La publicació s’ha de realitzar
en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació.
Article 35. Audiència i tancament de la convocatòria
1.

Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de
la publicació per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de presentar la justificació
pendent.

2.

Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels imports no justificats.

3.

La publicació de les liquidacions provisional i definitiva al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de
l’article 45.1 de la Llei 39/2015. La publicació s’ha de realitzar en el termini màxim de
deu dies des de l’aprovació.

Article 36. Identificació d’actuacions
1.

Tota actuació finançada per la Diputació de Barcelona ha de comptar amb la
corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

2.

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

3.

Quan l’actuació consisteixi en l’execució d’obres, l’ens destinatari ha de produir i
instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com garantir-ne el seu
manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els termes de les
Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

4.

Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres
administracions públiques que exerceixin funcions de cooperació i assistència local han
de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui la de
la Diputació. En la resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la
normativa vigent de l’administració que cofinança.

5.

El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de
fotografia de l’obra subvencionada.

Article 37. Avaluació d’impacte i rendiment de comptes
1.

A l’efecte de retre comptes del compliment de l’objectiu del Programa complementari,
així com també amb ànim de vetllar per la gestió eficient i eficaç dels recursos
econòmics concedits, s’estableixen els valors objectius següents:
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a. Línia 1, “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”: Millorar
l’eficiència en la gestió de la xarxa en baixa com a mínim al 60% dels abonats dels
municipis subvencionats.
b. Línia 2, “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant,
PVC i altres materials”: Reduir en un 10% el percentatge de canonades antigues
de la xarxes en baixa, tenint especial consideració a les instal·lacions amb amiant i
plom.
c. Línia 3, “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa”: Assolir
el 50% de cobertura dels municipis que sol·licitin l'ajut.
d. Línia 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”: Reduir en un 50% el consum de la xarxa d’aigua potable dels edificis
o equipaments municipals.
e. Línia 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”: Reduir el
consum per a reg i/o neteja de carrers per sota del 50% del consum d’aigua de la
xarxa d’abastament.
f. Línia 6, “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”: Assolir
el 80% de cobertura dels municipis que sol·licitin l'ajut.
2.

Per a avaluar l’assoliment d’aquests valors, s’estableixen els indicadors de resultat i
mètodes de càlcul següents:
a. Línia 1, “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”: Nombre
d’abonats afectats per la millora dividit pel nombre d’abonats total al municipi,
multiplicant el resultat per cent.
b. Línia 2, “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, PVC i
altres materials”: quilòmetres de canonades antigues de xarxa que es renoven
dividit pels quilòmetres de canonades antigues a la xarxa del municipi, multiplicant
el resultat per cent.
c. Línia 3.“Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa”.
Nombre de municipis amb ajut concedit dividit pel nombre de municipis
sol·licitants, multiplicant el resultat per cent.
d. Línia 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”: Consum previst d’aigua de xarxa a l’edifici dividit pel consum actual
d’aigua de xarxa a l’edifici, multiplicant el resultat per cent.
e. Línia 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”: Consum
previst d’aigua de xarxa per a reg o neteja dividit pel consum actual d’aigua de
xarxa per a reg o neteja, multiplicant el resultat per cent.
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f. Línia 6, “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”:
Nombre de municipis amb ajut concedit dividit pel nombre de municipis
sol·licitants, multiplicant el resultat per cent.
3.

L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon a la Gerència de Serveis
de Medi Ambient.

4.

La Gerència de Serveis de Medi Ambient ha de redactar un informe amb els resultats
de l’anàlisi de les dades, que ha de traslladar a la Direcció de Serveis de Cooperació
Local, com a màxim, 30 dies hàbils després de la liquidació i tancament de cada
anualitat o període.

Article 38. Règim jurídic
1.

A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del present
programa el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les
disposicions que el desenvolupen.

2.

Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic es troba constituït per les
disposicions generals següents:
-

3.

La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La resta de normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, en
particular, l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona
aprovada el 30 de març de 2017 (BOPB de 9 de maig de 2017).

A nivell sectorial se subjecten a l’establert per les següents disposicions, sense ànim
d’exhaustivitat:
- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000,
per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política
d’aigües.
- Decret 103/2000, de 6 març, reglament de tributs gestionats per l’ACA, modificat pel
Decret 47/2005, de 22 de març.
- Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació
hidrològica.
- Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús
de l'aigua, als efectes de la determinació del cànon de l'aigua.
- Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments
d'aigües residuals.
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-

-

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Decret 21/2006, de 14 de febrer, sobre criteris d’ecoeficiència en els edificis
RD legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües
Reial decret 849/1986, d’11 d’abril del 1986 , pel qual s’aprova el Reglament de
Domini Públic Hidràulic, modificat, entre altres disposicions, pel RD 606/2003, de 23
maig, i pel RD 907/2007.
Reglament de l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica, es
desenvolupa en els títols II i III de la Llei d’Aigües, aprovat a través del RD
927/1988, de 29 de juliol, modificat pel RD 907/2007, de 6 juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de planificació hidrològica.
RD 1664/1998, de 24 juliol, pel qual s’aproven els plans hidrològics de conca.
Llei estatal 10/2001, de 5 de juliol, per la qual s’aprova el Pla hidrològic nacional.
RD 140/2003, de 7 febrer, sobre criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum
humà.
RD 509/1996, de 15 març. Desenvolupa el RD 11/1995, de 28 de desembre de
1995, que estableix les normes aplicables al tractament de les aigües residuals
urbanes, modificat pel RD 2116/1998, de 2 d’octubre.
Ordre 2005/1591/SCO, de 30 maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua
de Consum.
Codi tècnic de l’edificació aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març.
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Annex 2 referit al dictamen que aprova el Programa complementari per a l’execució
d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018
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Annex 3 referit al dictamen que aprova el Programa complementari per a l’execució
d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018
P1. Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en
baixa 2018. Sol·licitud d'ajuts
Què permet?
Presentar sol·licituds per a l’atorgament dels ajuts previstos en el Programa complementari
per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018, que té per finalitat
contribuir a la millora general de la qualitat, la innovació i l’eficiència de les xarxes locals
d’abastament en baixa dels municipis de la demarcació de Barcelona, incloent-hi la
substitució i renovació de les instal·lacions i de tots aquells elements elaborats a partir de
l’amiant que existeixin a les xarxes de subministrament d’aigua potable, amb ànim de
garantir la salut i la qualitat de vida de les persones.
Les intervencions que constitueixen l’objecte del present Programa complementari aniran
referides, especialment, a aquells àmbits on existeixen problemes que afecten la
disponibilitat i la qualitat del recurs, així com aquells en els quals es constatin dificultats per
aconseguir una gestió sostenible de l’aigua per a usos municipals.
Els projectes que poden ser objecte de suport s’han d’emmarcar en una de les següents
línies de suport del present Programa complementari:
a. Línia 1, “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa” que inclou: redistribució
de zones d’abastament per a la reducció de pèrdues, instal·lació de vàlvules, equips de
mesura i control, sistemes telemàtics d’optimització i monitorització així com les obres
relacionades amb aquestes instal·lacions.
b. Línia 2, “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant,
PVC i altres materials”, que té per finalitat finançar els treballs i materials necessaris
per a la renovació de les xarxes que han finalitzat el seu període d’amortització. Aquests
treballs comprenen l’obertura de rases, la col·locació de canonades, la reposició del
paviment i altres anàlegs, donant prioritat al plom i als derivats de l’amiant.
c.

Línia 3, “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa”, que té per
finalitat finançar els treballs i materials necessaris per a la renovació de les xarxes que
han finalitzat el seu període d’amortització. Aquests treballs comprenen l’obertura de
rases, la col·locació de canonades, la reposició del paviment i altres anàlegs, donant
prioritat al plom i als derivats de l’amiant.

d. Línia 4, “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”, adreçada a finançar actuacions en instal·lacions de recollida i
aprofitament
d’aigües pluvials, instal·lacions per la reutilització d’aigües grises,
instal·lacions de reutilització d’aigües procedents de piscines públiques i projectes
integrals d’estalvi d’aigua.
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e. Línia 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”, adreçada a finançar
instal·lacions per l’aprofitament d’aigües de pluja i de sistemes d’aprofitament d’aigües
de pous en desús per reg i neteja.
f.

Línia 6, “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”, amb la
finalitat de fer front a una situació documentada de desabastament per manca de recurs.

En el marc del present Programa complementari cada ens local pot presentar com a màxim
una sol·licitud a les línies de suport 1 a 5, i una sol·licitud a la línia de suport 6.
La distribució pluriennal amb càrrec als exercicis 2018 i 2019 dels ajuts atorgats en el marc
del present programa es realitzarà prenent en consideració el calendari d’execució previst
informat pels ens locals en els formularis normalitzats de Memòria de sol·licitud.
L’import de l’ajut a concedir en el marc del present programa, serà com a màxim, de 75.000
euros per ens local.
El procediment previst per a l’atorgament d’ajuts és el de concurrència competitiva.
Qui el pot demanar?
Els municipis i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona.
Quan es pot demanar?
Els ens destinataris han de presentar sol·licitud a través del Portal de tràmits dels ens locals
i altres administracions, de la Seu electrònica corporativa, des de l’endemà del dia de
publicació del present Programa complementari al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i fins dins el 25 de setembre de 2018.
El centre gestor responsable de rebre i tramitar la sol·licitud dels ajuts és la Gerència de
Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Quina documentació cal aportar?
La sol·licitud que es presenti vincularà a l’ens sol·licitant, a tots els efectes, i haurà d’anar
acompanyada, en tot cas, de la següent documentació:
a)

El formulari normalitzat de Memòria de sol·licitud P1-015-16, corresponent a la línia
sol·licitada. Pel que fa a la Línia 6, a la Memòria s’hi consignaran les dades
corresponents a la despesa executada, relativa al transport excepcional d’aigua per a
l’abastament del nucli beneficiat, amb constància de les dates de subministrament de
cisternes.

b)

Els documents següents, en funció de la línia de suport:



Línia 1 “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”:
-

Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a
competent (si s’escau adjuntar plànols).
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Línia 2 “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant,
PVC i altres materials”:
-



-

Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a
competent.
Plànols d’emplaçament de l’obra.
En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de
finalització de l’obra i/o acta de recepció.
Model normalitzat P1-16-16 “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

Línia 4 “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals”:
-



Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a
competent (si s’escau, adjuntar plànols).
En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de
finalització de l’obra i/o acta de recepció.
Model normalitzat P1-16-16 “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

Línia 3 “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa”:
-



En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de
finalització de l’obra i/o acta de recepció.
Model normalitzat P1-16-16 “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

Memòria valorada i descripció de les instal·lacions i/o obres previstes signada pel
tècnic/a competent (si s’escau, adjuntar plànols).
En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de
finalització de l’obra i/o acta de recepció.
Model normalitzat P1-16-16 “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

Línia 5 “Aprofitament d’aigües no potables per reg i /o neteja”:
-

-

Memòria valorada, avantprojecte o projecte constructiu, signada pel tècnic/a
competent (si s’escau, adjuntar plànols).
En cas que l’actuació comporti l’execució o rehabilitació d’una captació d’aigües
subterrànies, l’ajuntament ha de presentar la documentació justificativa següent:
còpia del corresponent títol concessional per a l’aprofitament d’aigües o de la
sol·licitud corresponent a la concessió.
En cas que l’obra estigui finalitzada, caldrà adjuntar el corresponent certificat de
finalització de l’obra i/o acta de recepció.
Model normalitzat P1-16-16 “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.
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Línia 6 “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”:
-

Model normalitzat P1-16-16 “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” signat per la persona que ocupa el càrrec de Secretari/ària.

El formulari normalitzat P1-016-16 “Informació sobre l’execució del servei d’abastament
d’aigua en baixa 2018” contindrà una declaració conforme la qual les actuacions o
inversions per les quals es sol·licita ajut en el marc del present Programa
complementari no estan incloses en les tarifes o taxes municipals vigents, ni estan
incloses en el contracte que s’hagi formalitzat amb l’empresa o l’ens que realitza la
gestió de l’aigua, si és el cas.
La presentació d’aquesta documentació és requisit indispensable per a l’admissió de la
sol·licitud i la seva tramitació.
Els destinataris poden aportar, ambla sol·licitud, tots els documents addicionals que estimin
adients per ser considerats en fase de valoració de les sol·licituds.
On i com es fa?
Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens
locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació, des de la publicació del
Programa complementari al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 25 de
setembre de 2018.
Les sol·licituds hauran d’estar signades per les persones que ocupin el càrrec d’alcalde o
alcaldessa i de secretari o secretària, els quals podran també presentar les sol·licituds.
En el marc del present Programa complementari cada ens local pot presentar com a màxim
una sol·licitud a les línies de suport 1 a 5, i una sol·licitud a la línia de suport 6.
L’import que se sol·liciti ha de delimitar-se en base al cost total previst de l’actuació tenint en
compte l’import màxim dels ajuts a concedir en el marc del present Programa
complementari, que és de 75.000 euros per ens local.
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les instàncies que
l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es
poden dirigir al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126,
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14, 30 h. en dies hàbils, on seran assistits pels funcionaris
adscrits al Registre, d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Quan es dona resposta?
Es tramitarà un acte de concessió dels ajuts per a cadascuna de les línies de suport.
Pel que fa als ajuts corresponents a la Línia 6 “Aportacions externes d’aigua mitjançant
camions cisternes”, el termini màxim de resolució serà de 2 mesos a comptar des de la
data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds.
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Per als ajuts de la resta de línies, Línia 1 “Sectorització i monitorització de la xarxa en
baixa”; Línia 2 “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant,
PVC i altres materials”; Línia 3 “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament
en baixa”; Línia 4 “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments
municipals” i Línia 5 “Aprofitament d’aigües no potables per reg i /o neteja”, el termini
màxim de resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de finalització del
corresponent termini de presentació de sol·licituds.
Quin seguiment es pot efectuar?
Mitjançant la Plataforma es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats
són:
“Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió per
part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l’existència de defectes
esmenables.
“Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment d’esmena
a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de defectes
esmenables.
“En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se detectat
defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la sol·licitud.
En cas que el centre gestor determini que a la sol·licitud hi ha defectes esmenables que no
puguin corregir-se automàticament, requerirà a l’ens destinatari per a que esmeni el tràmit
corresponent. L’ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de rebre
la notificació electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini
sense haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud.
Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admetrà la presentació, en el marc d’un
requeriment d’esmena, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.
Quina és la normativa aplicable?
Règim regulador del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament
d’aigua en baixa 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona.
P4. Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en
baixa 2018. Justificació
Què permet?
Trametre a la Diputació de Barcelona la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el
marc del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en
baixa 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
Qui el pot realitzar?
Els ens locals que hagin rebut ajuts en el marc del Programa.
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Quan es pot realitzar?
En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5: 1. “Sectorització i
monitorització de la xarxa en baixa”, 2. “Renovació de xarxes antigues en baixa de
plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials”, 3. “Nova construcció o ampliació de
xarxa d’abastament en baixa”, 4.“Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o
equipaments municipals”, i 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”,
el període d’execució de les actuacions que són objecte de suport es correspondrà amb
despeses realitzades pels ens locals destinataris en el període comprès entre l’1 de gener
de 2018 i el dia 31 d’octubre del 2019.
En el cas dels ajuts concedits en el marc de la Línia 6 “Aportacions externes d’aigua
mitjançant camions cisternes”, el termini d’execució de les actuacions es correspondrà
amb despeses generades en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 25 de
setembre de 2018.
En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5, el termini màxim de justificació
finalitza el dia 15 de novembre del 2019. El termini de justificació de les despeses que
s’executin durant el 2018 finalitza el 31 de març de 2019 i el termini de justificació de les
despeses que s’executin durant l’any 2019 finalitza el 15 de novembre del 2019.
En el cas dels ajuts concedits en el marc de la “Línia 6 “Aportacions externes d’aigua
mitjançant camions cisternes”, el termini de justificació conclou el dia 10 de desembre de
2018.
Quina documentació cal aportar?
En el cas dels ajuts concedits en el marc de les línies 1 a 5: 1. “Sectorització i
monitorització de la xarxa en baixa”, 2. “Renovació de xarxes antigues en baixa de
plom, fibrociment, amiant, PVC i altres materials”, 3. “Nova construcció o ampliació de
xarxa d’abastament en baixa”, 4.“Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o
equipaments municipals”, i 5, “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”,
cal presentar el formulari normalitzat de justificació P4-030-16.
En el cas dels ajuts concedits en el marc de la Línia 6 “Aportacions externes d’aigua
mitjançant camions cisternes”, cal presentar el formulari normalitzat de justificació P4031-16.
On i com es fa?
Aquest tràmit estarà disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens
locals i altres administracions de la Seu Electrònica de la Diputació.
Els usuaris i usuàries que ocupen el càrrec d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a
poden signar i presentar justificacions de despesa.
Quan es dóna resposta?
La Diputació de Barcelona efectuarà els pagaments, amb caràcter general, en el termini de
30 dies des de l'entrada de la documentació.
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Quin seguiment es pot efectuar?
Els ens destinataris poden efectuar el corresponent seguiment mitjançant el centre gestor
responsable, que és la Gerència de Serveis de Medi Ambient, adscrita a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de l’expedient:




Lliurada: Des del moment en què la documentació és tramesa per l'ens destinatari i fins
a la seva revisió per part de la Diputació.
Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la documentació, l'existència
de defectes esmenables.
En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables.

Quina és la normativa aplicable?
Règim regulador del Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament
d’aigua en baixa 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", aprovat per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona.

El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies, senyor president. Bé, simplement felicitar-nos per aquest
dictamen que, d’alguna manera, inclourà la substitució de les canonades de
fibrociment en aquells municipis que ho necessitin sense interferir, pel que apareix al
mateix dictamen, que no sigui la Diputació qui estigui cobrint allò que per cànon, per la
concessió del cànon, haurien de fer les empreses concessionàries. I felicitar-nos per
l’import i esperem que tingui continuïtat en el futur no solament la substitució de les
canonades sinó tot allò aprovat en la moció que, unànimement, vam subscriure el mes
passat. Gràcies.
Intervé a continuació el diputat senyor Funes (Entesa), qui diu: Sí. Nosaltres, agrair
algun dels apartats del dictamen, que incorpora propostes i suggeriments que vam fer,
com a Grup, al passat, i només deixar palès que creiem que encara hi ha algunes
cosetes a millorar de cara a futurs procediments i plantejaments com aquest, tret del
debat sobre si les subvencions han de ser sempre compatibles amb el que faci la
Generalitat i que mai no deixi la Generalitat de fer subvencions perquè les cobreixi la
Diputació; però això és un debat més polític.
Serien tres cosetes que ens semblen importants: una, es va aprovar en el seu moment
un conjunt de mocions que parlaven de donar suport als processos d’internalització de
determinats serveis per part dels ajuntaments. Aquest creiem que ha de ser on la
Diputació pogués ajudar als ajuntaments que volguessin internalitzar la prestació del
servei d’abastament d’aigua. Dos: entenem que hi hauria d’haver en el futur una mica
més de suport als ajuntaments que facin polítiques d’estalvi d’aigua i, per tant, creiem
que és un tema que queda pendent. I, tres: creiem que hi hauria d’haver una major
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clarificació de com als plans directors de cada municipi també es dona suport aquí. Ja
hi ha una part de la subvenció que va aquí, però entenem que són coses que s’haurien
de millorar. És una bona proposta però entenem que hi ha elements a millorar.
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc de la Línia de suport
municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018, del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. En data 22 de febrer de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar la Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018,
en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu règim regulador
(AJG 32/18). El centre gestor responsable de la instrucció dels ajuts és la Gerència
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i de la tramitació, el Servei Jurídic
Administratiu, ambdós adscrits a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona.
2. D’acord amb l’article 1.2 del règim regulador, la finalitat d’aquesta Línia de suport és
contribuir a fer front a les despeses extraordinàries que els municipis de la
demarcació de Barcelona van haver de realitzar per a retirar la neu dels camins d’ús
públic dels seus termes municipals i, d’aquesta manera, assegurar la mobilitat i
seguretat dels veïns i veïnes dels termes municipals afectats, minimitzant l’impacte
d’aquestes inclemències meteorològiques en els pressupostos corresponents.
3. El termini de sol·licitud va finalitzar el 22 de març de 2018. En data 14 de juny de
2018, la Junta de Govern de la Diputació va modificar l’article 16 del règim
regulador per tal d’ampliar el termini de resolució del procediment de concessió
d'ajuts, tot establint que aquesta resolució s’ha d’aprovar en un termini màxim de sis
mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què va finalitzar el termini de
sol·licitud (AJG 275/18).
4. L’article 3 del règim estableix que la concessió dels recursos s'ha d'efectuar d’acord
amb el principi de concessió directa amb concurrència, un cop fetes les
verificacions formals i tècniques de les sol·licituds presentades, realitzades les
esmenes que siguin pertinents i aplicats els criteris de distribució establerts.
5. A aquest efecte, el gerent de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data
12 de juliol de 2018, ha emès informe, el qual s’incorpora a l’expedient, en què es
conté l’explicació objectiva de la forma com s’han aplicat els criteris de distribució. A
continuació, es fa una reproducció de l’esmentat informe, pel que fa a l’aplicació
dels criteris de valoració:
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“
[...]
a) Comprovació dels requisits de les sol·licituds:
L’ajut econòmic està destinat a la retirada de neu dels camins d’ús públic dels municipis
afectats per les nevades de principis de febrer de 2018.
Si bé en el mes de febrer de 2018 van tenir lloc diverses nevades, només la del 4 al 6 de
febrer va ser excepcional donat el seu volum de neu, i que va afectar principalment al
Berguedà nord i Osona.
Per ajudar als municipis afectats per aquesta nevada, que va donar gruixos històrics de més
d’un metre en alguns punts es va obrir aquesta línia de suport, aprovada per Junta de
Govern de data 22 de febrer de 2018.
Amb posterioritat a aquesta data, va haver una altra nevada important del 26 al 28 de febrer,
no per intensitat, sinó per extensió geogràfica. Si bé va afectar a la major part de la
demarcació, ho va fer amb gruixos normals, entrant la seva retirada dintre la pràctica
habitual. En molts punts del territori, degut a la pujada de temperatures, la precipitació es va
convertir en pluja que va ajudar a fondre la neu.
D’acord amb l’article 1.2 del règim regulador de la Línia de suport, l’ajut va destinat als
municipis afectats per les nevades extraordinàries, per aquesta raó, les sol·licituds d’ajut de
municipis que han estat afectats per nevades que no coincideixen amb les dates del 4 al 6
de febrer, són considerades nevades ordinàries.
Per tant, no es consideren les peticions dels recursos en municipis on no es té constància
d’afectació per aquestes nevades segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya
(METEOCAT) i/o en el cas de municipis afectats però en els que no s’ha sol·licitat l’ajut per
a vies de comunicacions que no siguin camins d’us públic i aptes per al trànsit rodat.
Les sol·licituds presentades pels municipis afectats per les nevades de febrer de 2018 que
compleixen els següents requisits expressats en el règim regulador, han estat valorades
favorablement:
a. Tractar-se de camins d’ús públic.
b. Ser camins aptes per al trànsit rodat motoritzat i, a tal efecte, permetre l’ús de
vehicles tipus turisme, segons estableix el Reglament General de Circulació.
En cas contrari, aquelles sol·licituds que no han complert amb els requisits assenyalats en el
punt anterior, s’han desestimat per incompliment dels requisits.
b) Puntuació mínima de sol·licituds:
No s’ha previst un sistema de puntuació atenent al previst en el règim de la present Línia de
suport que preveu en el seu article 15 “Criteris de distribució” un import d’ajut econòmic de
150 euros per quilòmetre de camí d’ús públic sobre el qual s’ha actuat.
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Per a la quantificació dels ajuts, únicament es tenen en compte les sol·licituds que
compleixen amb la totalitat de requisits expressats anteriorment en el present informe.
c) Distribució de la quantia màxima prevista:
D’acord amb l’establert en l’article 15 del règim regulador de la Línia de suport, s’estableix
un import d’ajut econòmic màxim de 150 euros per quilòmetre de camí
d’us públic sobre el qual s’ha actuat, el qual podrà ajustar-se en funció del nombre
de peticions.
Aquest import és una mitjana de les despeses de retirada de neu tenint en compte els preu
de mercat del sector, les diferents tipologies i amplades de camins i la seva afectació.
Com a referència dels kilòmetres de camins d’us públic susceptibles a rebre l’ajut s’ha
utilitzat el Catàleg de Camins que la Diputació de Barcelona ha elaborat en col·laboració
amb els municipis. En el cas de no disposar d’aquest catàleg, els tècnics han estimat els
kilòmetres de camins. En els casos en que els kilòmetres sol·licitats superen els
susceptibles d’ajut, aquest últim valor ha estat el valor atorgat. Aquesta casuística es dona
en els municipis indicats a continuació:
 Cercs, supera els kilòmetres del Catàleg de Camins.
 Marganell, supera els kilòmetres del Catàleg de Camins.
 Sant Hipòlit de Voltregà, no disposa de Catàleg de Camis i s’ha estimat la longitud de
camins d’us públic. La major part de kilòmetres sol·licitats corresponen a carrers del
casc urbà.
 Tona, supera els kilòmetres del Catàleg de Camins.
 Vallcebre, supera els kilòmetres del Catàleg de Camins. [...]”

6. A la vista del referit informe, convé procedir a tramitar la resolució del procediment
de concessió d'ajuts econòmics en el marc de la Línia de suport municipal amb
motiu de les nevades de febrer de 2018.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, de 9
de juliol de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la
creació d’instruments i espais de cooperació específics en desplegament del Pla Xarxa
de Governs Locals per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents.
ACORDS
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc de la
Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018 del Pla Xarxa
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de Governs Locals 2016-2019, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, el qual
s’incorpora a l’expedient, i, en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts i
desestimar les sol·licituds per incompliment de requisits que s’indiquen en els acords
següents.
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics en el marc de la Línia de suport
municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018 del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019 següents:
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Ens destinatari

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de Bagà

P0801600H

2.625,00

18/Y/260306 1840020147

Quilòmetres de neu
1803002722
retirada en camins: 17.50

Ajuntament de Calldetenes

P0822400H

1.624,50

18/Y/260307 1840021193

Quilòmetres de neu
1803002723
retirada en camins: 10,83

Ajuntament de Capolat

P0804400J

4.225,50

18/Y/260308 1840019926

Quilòmetres de neu
1803002724
retirada en camins: 28,17

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D

4.452,00

18/Y/260309 1840019712

Quilòmetres de neu
1803002726
retirada en camins: 29,68

Codi XGL

Núm.
Registre
PMT

Observacions

Operació
comptable

Ajuntament de Castellar de
n'Hug

P0805100E

2.121,00

18/Y/260310 1840019786

Quilòmetres de neu
1803002727
retirada en camins: 14,14

Ajuntament de Castellar del Riu

P0804900I

2.959,50

18/Y/260311 1840019946

Quilòmetres de neu
1803002728
retirada en camins: 19,73

Ajuntament de Cercs

P0826800E

8.083,50

18/Y/260312 1840021363

Quilòmetres de neu
1803002729
retirada en camins: 53,89

Ajuntament de Collsuspina

P0806900G

618,00

18/Y/260313 1840018996

Quilòmetres de neu
1803002730
retirada en camins: 4,12

Ajuntament de l'Esquirol

P0825400E

3.513,00

18/Y/260314 1840021032

Quilòmetres de neu
1803002739
retirada en camins: 23,42
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Ens destinatari

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de Fígols

P0807900F

5.154,00

18/Y/260315 1840020563

Quilòmetres de neu
1803002731
retirada en camins: 34,36

Ajuntament de Gisclareny

P0809200I

6.397,50

18/Y/260316 1840018728

Quilòmetres de neu
1803002732
retirada en camins: 42,65

Ajuntament de Guardiola de
Berguedà

P0809800F

3.166,50

18/Y/260317 1840018440

Quilòmetres de neu
1803002734
retirada en camins: 21,11

Ajuntament de la Llacuna

P0810300D

1.500,00

18/Y/260318 1840018702

Quilòmetres de neu
1803002735
retirada en camins: 10,00

Ajuntament de Marganell

P0824200J

3.199,50

18/Y/260319 1840020739

Quilòmetres de neu
1803002740
retirada en camins: 21,33

Ajuntament de Montmajor

P0813100E

3.259,50

18/Y/260320 1840020730

Quilòmetres de neu
1803002741
retirada en camins: 21,73

Ajuntament de Muntanyola

P0812800A

7.110,00

18/Y/260321 1840023012

Quilòmetres de neu
1803002742
retirada en camins: 47,40

Ajuntament de la Nou de
Berguedà

P0814100D

4.500,00

18/Y/260322 1840018687

Quilòmetres de neu
1803002736
retirada en camins: 30,00

Ajuntament d'Olvan

P0814300J

4.725,00

18/Y/260323 1840020282

Quilòmetres de neu
1803002766
retirada en camins: 31,50

Codi XGL

Núm.
Registre
PMT

Observacions

Operació
comptable
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Ens destinatari

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament d'Orís

P0814900G

2.371,50

18/Y/260324 1840022988

Quilòmetres de neu
1803002767
retirada en camins: 15,81

Ajuntament de la Pobla de Lillet

P0816500C

3.178,50

18/Y/260325 1840021067

Quilòmetres de neu
1803002737
retirada en camins: 21,19

Ajuntament de Pujalt

P0817500B

7.134,00

18/Y/260327 1840020286

Quilòmetres de neu
1803002744
retirada en camins: 47,56

Ajuntament de Rupit i Pruit

P0818500A

1.840,50

18/Y/260328 1840021379

Quilòmetres de neu
1803002745
retirada en camins: 12,27

Ajuntament de Rubió

P0818400D

3.700,50

18/Y/260390 1840018549

Quilòmetres de neu
1803002785
retirada en camins: 24,67

Ajuntament de Sagàs

P0818700G

1.597,50

18/Y/260329 1840021162

Ajuntament de Saldes

P0818900C

16.711,50

Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà

P0821400I

150,00

Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà

P0821500F

2.433,00

Codi XGL

Núm.
Registre
PMT

Observacions

Operació
comptable

Quilòmetres de neu
1803002746
retirada en camins: 10,65
Quilòmetres de neu
18/Y/260330 1840020950
retirada en camins:
1803002747
111,41
Quilòmetres de neu
18/Y/260331 1840021127
1803002748
retirada en camins: 1,00
18/Y/260332 1840017446

Quilòmetres de neu
1803002749
retirada en camins: 16,22
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Ens destinatari

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de Sant Julià de
Cerdanyola

P0831100C

1.809,00

18/Y/260333 1840020257

Quilòmetres de neu
1803002751
retirada en camins: 12,06

Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta

P0821800J

322,50

18/Y/260334 1840021469

Quilòmetres de neu
1803002752
retirada en camins: 2,15

Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor

P0823400G

2.182,50

18/Y/260335 1840020258

Quilòmetres de neu
1803002753
retirada en camins: 14,55

Ajuntament de Sant Quirze
Safaja

P0823900F

1.566,00

18/Y/260336 1840020893

Quilòmetres de neu
1803002754
retirada en camins: 10,44

Ajuntament de Santa Maria de
Besora

P0825300G

3.355,50

18/Y/260337 1840021064

Quilòmetres de neu
1803002755
retirada en camins: 22,37

Ajuntament de Santa Maria de
Merlès

P0825500B

1.305,00

18/Y/260338 1840021104

Quilòmetres de neu
1803002756
retirada en camins: 8,70

Ajuntament de Seva

P0826900C

4.399,50

18/Y/260339 1840021294

Quilòmetres de neu
1803002757
retirada en camins: 29,33

Ajuntament de Sobremunt

P0827100I

825,00

18/Y/260340 1840023445

Quilòmetres de neu
1803002758
retirada en camins: 5,50

Ajuntament de Sora

P0827200G

2.265,00

18/Y/260341 1840020155

Quilòmetres de neu
1803002759
retirada en camins: 15,10

Codi XGL

Núm.
Registre
PMT

Observacions

Operació
comptable
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Ens destinatari

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de Tona

P0828300D

4.650,00

18/Y/260342 1840020241

Quilòmetres de neu
1803002760
retirada en camins: 31,00

Ajuntament de Torrelles de Foix

P0828800C

810,00

18/Y/260343 1840029537

Quilòmetres de neu
1803002761
retirada en camins: 5,40

Ajuntament de Vallcebre

P0829300C

7.600,50

18/Y/260344 1840020156

Quilòmetres de neu
1803002762
retirada en camins: 50,67

Ajuntament de Vic

P0829900J

6.288,00

18/Y/260345 1840021081

Quilòmetres de neu
1803002763
retirada en camins: 41,92

Ajuntament de Vilada

P0830000F

3.015,00

18/Y/260346 1840021011

Quilòmetres de neu
1803002764
retirada en camins: 20,10

Ajuntament de Vilanova de Sau

P0830400H

5.215,50

18/Y/260347 1840018488

Quilòmetres de neu
1803002765
retirada en camins: 34,77

153.960,00

Codi XGL

Núm.
Registre
PMT

Observacions

Operació
comptable
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Tercer. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds en el marc de la
Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018 del Pla Xarxa
de Governs Locals 2016-2019 següents:
Ens destinatari

NIF Ens

Núm.
Registre
PMT

Ajuntament de Casserres

P0804800A

1840021412

Ajuntament de Font-rubí

P0808400F

1840020387

Ajuntament de Gironella

P0809100A

1840021306

Ajuntament de Gironella

P0809100A

1840020285

Ajuntament de Jorba

P0810200F

1840019494

Ajuntament de les
Cabanyes

P0802700E

1840020966

Ajuntament de Puig-reig

P0817400E

1840019376

Motivació
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
Sol·licitud duplicada
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
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Ens destinatari

NIF Ens

Núm.
Registre
PMT

Ajuntament de Sant Martí
de Tous

P0822600C

1840021055

Ajuntament de Tordera

P0828400B

1840021256

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

1840021234

Ajuntament de Viver i
Serrateix

P0830900G

1840021181

Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort

P0818100J

1840020498

Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls

P0814500E

1840018801

Motivació
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.
La subvenció esta dirigida als municipis
afectats per la nevada que va tenir lloc
entre el 4 i 6 de febrer, amb gruixos que el
servei meteorològic de Catalunya va
qualificar d'històrics. Les altres nevades del
mes de febrer van ser ordinàries.

Quart. DISPOSAR una despesa de cent cinquanta-tres mil nou-cents seixanta euros
(153.960,00 EUR), amb càrrec a l'aplicació G/50100/45302/46252 del vigent
pressupost corporatiu.
Cinquè. ALLIBERAR el crèdit sobrant de 346.040,00 euros de l’aplicació
G/50100/45302/46252 del vigent pressupost corporatiu.
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Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
Setè. NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.”
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

En data 26 d’abril de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Programa complementari de transicions educatives per al curs 20182019, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu regim
regulador (AJG 171/18). El centre gestor és la Gerència de Serveis d’Educació,
adscrita a l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.

2.

L’objecte del Programa és prestar cooperació i assistència als governs locals en
mesures formatives, amb la finalitat de contribuir a la definició d’itineraris
educatius i a ampliar les garanties de permanència i retorn al sistema educatiu. El
Programa també pretén millorar els nivells competencials i les qualificacions i,
d’aquesta manera, contribuir a la lluita contra l’abandonament escolar prematur a
la demarcació de Barcelona, sota els principis d’igualtat d’oportunitats, educació
inclusiva, equitat territorial i suficiència financera.

3.

El programa s’articula en quatre línies d'actuació:
a. Línia 1: realització de cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, que
inclou les següents modalitats: Cursos de preparació per a l’accés a Cicles
Formatis de Grau Mitjà i Cursos de preparació per a l’accés a Cicles Formatis
de Grau Superior
b. Línia 2: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat
Plans d'iniciació professional (PIP)
c. Línia 3: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat
Plans de transició al treball (PTT)
d. Línia 4: realització de projectes de suport a les transicions educatives, que
incloguin cursos, recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament.

4.

L’article 17, apartat 1, del règim del programa va establir que la concessió dels
ajuts s’havia de realitzar en el termini de quatre mesos a comptar des de l’endemà
de la data en què finalitzés el termini per presentar sol·licituds, 31 de maig de
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2018, d’acord amb el procediment i criteris establerts en l’article 13 del règim del
Programa, acreditats per l’ens destinatari.
5.

En aquest sentit, el gerent de Serveis d’Educació de la Diputació, en data 5 de
juliol de 2018, ha emès informe, el qual s’incorpora a l’expedient, en què es deixa
constància de la verificació de la documentació aportada pels ens sol·licitants i
dels criteris per determinar les quanties dels ajuts individualitzats corresponents a
cadascuna de les línies, i es fa una proposta d’aprovació de quantitats i d’ajuts
individualitzats.

6.

A la vista del referit informe, convé procedir a tramitar la resolució del procediment
de concessió d'ajuts econòmics.

Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, de 9
de juliol de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar, en
relació amb la Xarxa de Governs Locals, la creació de programes complementaris i el
seu règim.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents.
ACORDS
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019", d’acord amb l’informe emès pel centre gestor,
el qual s’incorpora a l’expedient, i, en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts i
desestimar les sol·licituds que s’indiquen en els acords següents.
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics en el marc del Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 del Pla "Xarxa de
Governs Locals 2016-2019" següents:
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Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

Import
Línia 1
(EUR)

Import
Línia 2
(EUR)

Import
Línia 3
(EUR)

Import
Línia 4
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Import
2018
(EUR)

Op.
comptable
2018

Op.
comptable
2019

Posició
2019

Ajuntament d'Arenys de Mar

P0800600I

18/X/260235

0,00

0,00

24.885,16

0,00

24.885,16

9.954,06

1803002720

001

14.931,10

1803002720

00002

Ajuntament d'Arenys de Munt

P0800700G 18/X/260238

24.563,22

0,00

0,00

0,00

24.563,22

9.825,29

1803002720

003

14.737,93

1803002720

00004

Ajuntament d'Argentona

P0800900C 18/X/260280

0,00

26.731,12

0,00

0,00

26.731,12

10.692,45

1803002720

005

16.038,67

1803002720

00006

Ajuntament de Badia del Vallès

P0831200A 18/X/260289

0,00

9.177,68

0,00

0,00

9.177,68

3.671,07

1803002720

007

5.506,61

1803002720

00008

Posició Import 2019
2018
(EUR)

Ajuntament de Barberà del Vallès

P0825200I

18/X/260291

12.523,90

15.150,74

0,00

0,00

27.674,64

11.069,86

1803002720

009

16.604,78

1803002720

00010

Ajuntament de Begues

P0802000J

18/X/260242

0,00

0,00

0,00

9.150,51

9.150,51

3.660,20

1803002720

011

5.490,31

1803002720

00012

Ajuntament de Calaf

P0803100G 18/X/260298

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

013

15.516,89

1803002720

00014

Ajuntament de Caldes de Montbui

P0803300C 18/X/260239

12.930,74

0,00

0,00

0,00

12.930,74

5.172,30

1803002720

015

7.758,44

1803002720

00016

Ajuntament de Calella

P0803500H 18/X/260248

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

017

15.516,89

1803002720

00018
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Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

Import
Línia 1
(EUR)

Import
Línia 2
(EUR)

Import
Línia 3
(EUR)

Import
Línia 4
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Import
2018
(EUR)

Op.
comptable
2018

Op.
comptable
2019

Posició
2019

Ajuntament de Canet de Mar

P0803900J

18/X/260277

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

019

15.516,89

1803002720

00020

Ajuntament de Capellades

P0804300B 18/X/260247

12.930,74

0,00

0,00

0,00

12.930,74

5.172,30

1803002720

021

7.758,44

1803002720

00022

Ajuntament de Cardedeu

P0804500G 18/X/260251

25.861,48

0,00

24.885,16

7.535,71

58.282,35

23.312,94

1803002720

023

34.969,41

1803002720

00024

Ajuntament de Castellar del Vallès

P0805000G 18/X/260290

24.318,41

0,00

0,00

8.612,24

32.930,65

13.172,26

1803002720

025

19.758,39

1803002720

00026

Ajuntament de Castellbisbal

P0805300A 18/X/260255

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

027

15.516,89

1803002720

00028

Ajuntament de Castelldefels

P0805500F 18/X/260236

0,00

0,00

24.885,16

8.612,24

33.497,40

13.398,96

1803002720

029

20.098,44

1803002720

00030

Ajuntament de Centelles

P0806600C 18/X/260266

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

031

15.516,89

1803002720

00032

Posició Import 2019
2018
(EUR)

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

P0826600I

18/X/260296

0,00

26.731,12

0,00

0,00

26.731,12

10.692,45

1803002720

033

16.038,67

1803002720

00034

Ajuntament de Collbató

P0806800I

18/X/260254

0,00

0,00

0,00

10.227,04

10.227,04

4.090,82

1803002720

035

6.136,22

1803002720

00036

Ajuntament de Cubelles

P0807300I

18/X/260285

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

037

15.516,89

1803002720

00038

0,00

0,00

18.663,79

0,00

18.663,79

7.465,52

1803002720

041

11.198,27

1803002720

00042

Ajuntament de Gavà

P0808800G 18/X/260274
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Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

Import
Línia 1
(EUR)

Import
Línia 2
(EUR)

Import
Línia 3
(EUR)

Import
Línia 4
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Import
2018
(EUR)

Op.
comptable
2018

0,00

0,00

24.885,16

10.765,32

35.650,48

14.260,19

1803002720

043

Op.
comptable
2019

Posició
2019

21.390,29

1803002720

00044

Posició Import 2019
2018
(EUR)

Ajuntament de Granollers

P0809500B 18/X/260258

Ajuntament de la Garriga

P0808700I

18/X/260234

12.930,74

23.266,32

0,00

0,00

36.197,06

14.478,82

1803002720

039

21.718,24

1803002720

00040

Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat

P0810000J

18/X/260295

0,00

26.731,12

0,00

0,00

26.731,12

10.692,45

1803002720

045

16.038,67

1803002720

00046

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

P0810600G 18/X/260256

0,00

26.731,12

0,00

0,00

26.731,12

10.692,45

1803002720

047

16.038,67

1803002720

00048

18/X/260264

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

049

15.516,89

1803002720

00050

Ajuntament de Malgrat de Mar

P0810900A 18/X/260273

25.861,48

0,00

0,00

6.997,45

32.858,93

13.143,57

1803002720

051

19.715,36

1803002720

00052

Ajuntament de Manlleu

P0811100G 18/X/260267

0,00

0,00

24.885,16

0,00

24.885,16

9.954,06

1803002720

053

14.931,10

1803002720

00054

Ajuntament de Manresa

P0811200E 18/X/260262

0,00

0,00

24.885,16

0,00

24.885,16

9.954,06

1803002720

055

14.931,10

1803002720

00056

Ajuntament de Masquefa

P0811800B 18/X/260265

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

057

15.516,89

1803002720

00058

Ajuntament de Mataró

P0812000H 18/X/260245

0,00

26.731,12

0,00

0,00

26.731,12

10.692,45

1803002720

059

16.038,67

1803002720

00060

Ajuntament de Llinars del Vallès

P0810500I
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Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

Import
Línia 1
(EUR)

Import
Línia 2
(EUR)

Import
Línia 3
(EUR)

Import
Línia 4
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Import
2018
(EUR)

Op.
comptable
2018

Ajuntament de Montcada i Reixac

P0812400J

18/X/260269

0,00

0,00

24.885,16

0,00

24.885,16

9.954,06

1803002720

061

P0812500G 18/X/260272

12.930,74

0,00

20.203,52

0,00

33.134,26

13.253,70

1803002720

P0813400I

18/X/260243

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans

P0815500D 18/X/260233

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

Ajuntament de Piera

P0816000D 18/X/260263

0,00

0,00

24.885,16

0,00

18/X/260257

25.861,48

0,00

0,00

Ajuntament de Polinyà

P0816600A 18/X/260250

12.930,74

0,00

Ajuntament de Ripollet

P0817900D 18/X/260283

0,00

Ajuntament de Rubí

P0818300F 18/X/260288
P0818600I

Ajuntament de Montgat

Ajuntament de Montmeló

Ajuntament de Pineda de Mar

Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sallent

P0816200J

18/X/260294

P0819000A 18/X/260271

Op.
comptable
2019

Posició
2019

14.931,10

1803002720

00062

063

19.880,56

1803002720

00064

1803002720

065

15.516,89

1803002720

00066

10.344,59

1803002720

067

15.516,89

1803002720

00068

24.885,16

9.954,06

1803002720

069

14.931,10

1803002720

00070

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

071

15.516,89

1803002720

00072

0,00

0,00

12.930,74

5.172,30

1803002720

073

7.758,44

1803002720

00074

26.731,12

0,00

8.073,98

34.805,10

13.922,04

1803002720

075

20.883,06

1803002720

00076

0,00

26.731,12

0,00

0,00

26.731,12

10.692,45

1803002720

077

16.038,67

1803002720

00078

0,00

26.731,12

0,00

0,00

26.731,12

10.692,45

1803002720

079

16.038,67

1803002720

00080

21.818,47

0,00

0,00

0,00

21.818,47

8.727,39

1803002720

081

13.091,08

1803002720

00082

Posició Import 2019
2018
(EUR)
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Ens destinatari

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca

NIF Ens

Codi XGL

P0819300E 18/X/260278

P0819500J

18/X/260292

Import
Línia 1
(EUR)

Import
Línia 2
(EUR)

Import
Línia 3
(EUR)

Import
Línia 4
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Import
2018
(EUR)

Op.
comptable
2018

Op.
comptable
2019

Posició
2019

0,00

0,00

24.885,16

4.500,00

29.385,16

11.754,06

1803002720

083

17.631,10

1803002720

00084

12.930,74

0,00

0,00

0,00

12.930,74

5.172,30

1803002720

085

7.758,44

1803002720

00086

Posició Import 2019
2018
(EUR)

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

P0819900B 18/X/260253

0,00

0,00

24.885,16

0,00

24.885,16

9.954,06

1803002720

087

14.931,10

1803002720

00088

Ajuntament de Sant Celoni

P0820100F 18/X/260281

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

089

15.516,89

1803002720

00090

18/X/260252

0,00

0,00

24.885,16

0,00

24.885,16

9.954,06

1803002720

091

14.931,10

1803002720

00092

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

P0821000G 18/X/260300

0,00

0,00

24.885,16

0,00

24.885,16

9.954,06

1803002720

093

14.931,10

1803002720

00094

Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada

P0822500E 18/X/260270

25.861,48

0,00

0,00

6.997,45

32.858,93

13.143,57

1803002720

095

19.715,36

1803002720

00096

Ajuntament de Sant Joan Despí

P0821600D 18/X/260279

0,00

0,00

24.885,16

0,00

24.885,16

9.954,06

1803002720

097

14.931,10

1803002720

00098

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

P0823100C 18/X/260246

25.861,48

0,00

24.885,16

0,00

50.746,64

20.298,66

1803002720

099

30.447,98

1803002720

00100

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

P0820400J
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Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

Import
Línia 1
(EUR)

Import
Línia 2
(EUR)

Import
Línia 3
(EUR)

Import
Línia 4
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Import
2018
(EUR)

Op.
comptable
2018

Posició Import 2019
2018
(EUR)

Op.
comptable
2019

Posició
2019

Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès

P0823800H 18/X/260232

25.861,48

13.365,56

0,00

0,00

39.227,04

15.690,82

1803002720

101

23.536,22

1803002720

00102

Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet

P0826200H 18/X/260261

12.930,74

0,00

0,00

0,00

12.930,74

5.172,30

1803002720

103

7.758,44

1803002720

00104

Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts

P0826300F 18/X/260259

0,00

0,00

24.885,16

0,00

24.885,16

9.954,06

1803002720

105

14.931,10

1803002720

00106

Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos

P0825100A 18/X/260268

25.861,48

18.266,26

0,00

0,00

44.127,74

17.651,10

1803002720

107

26.476,64

1803002720

00108

Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera

P0825900D 18/X/260287

21.447,92

0,00

0,00

0,00

21.447,92

8.579,17

1803002720

109

12.868,75

1803002720

00110

Ajuntament de Sitges

P0827000A 18/X/260244

24.137,38

0,00

0,00

0,00

24.137,38

9.654,95

1803002720

111

14.482,43

1803002720

00112

Ajuntament de Súria

P0827400C 18/X/260249

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

113

15.516,89

1803002720

00114

Ajuntament de Terrassa

P0827900B 18/X/260276

0,00

26.731,12

0,00

6.997,45

33.728,57

13.491,43

1803002720

115

20.237,14

1803002720

00116

Ajuntament de Tona

P0828300D 18/X/260275

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

117

15.516,89

1803002720

00118

Ajuntament de Tordera

P0828400B 18/X/260229

12.930,74

0,00

0,00

0,00

12.930,74

5.172,30

1803002720

119

7.758,44

1803002720

00120
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Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

Import
Línia 1
(EUR)

Import
Línia 2
(EUR)

Import
Línia 3
(EUR)

Import
Línia 4
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Import
2018
(EUR)

Op.
comptable
2018

Posició Import 2019
2018
(EUR)

Op.
comptable
2019

Posició
2019

Ajuntament de Vacarisses

P0829100G 18/X/260286

12.930,74

0,00

0,00

0,00

12.930,74

5.172,30

1803002720

131

7.758,44

1803002720

00132

Ajuntament de Vallirana

P0829600F 18/X/260284

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002720

121

15.516,89

1803002720

00122

18/X/260260

0,00

0,00

21.494,87

0,00

21.494,87

8.597,95

1803002720

123

12.896,92

1803002720

00124

Ajuntament de Viladecans

P0830200B 18/X/260231

0,00

26.731,12

24.885,16

0,00

51.616,28

20.646,51

1803002720

125

30.969,77

1803002720

00126

Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

P0830600C 18/X/260299

0,00

26.731,12

0,00

7.535,71

34.266,83

13.706,73

1803002720

127

20.560,10

1803002720

00128

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

P0830800I

18/X/260230

0,00

26.731,12

24.885,16

0,00

51.616,28

20.646,51

1803002720

129

30.969,77

1803002720

00130

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

P5800013D 18/X/260282

0,00

0,00

0,00

6.997,45

6.997,45

2.798,98

1803002784

001

4.198,47

1803002784

00002

Consell Comarcal de l'Anoia

P5800006H 18/X/260297

0,00

0,00

0,00

6.997,45

6.997,45

2.798,98

1803002784

003

4.198,47

1803002784

00004

Consell Comarcal del Berguedà

P0800015J

18/X/260237

0,00

0,00

8.295,05

0,00

8.295,05

3.318,02

1803002784

005

4.977,03

1803002784

00006

Consell Comarcal del Moianès

P0800317J

18/X/260293

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002784

007

15.516,89

1803002784

00008

Ajuntament de Vic

P0829900J
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Ens destinatari

NIF Ens

Codi XGL

Import
Línia 1
(EUR)

Import
Línia 2
(EUR)

Import
Línia 3
(EUR)

Import
Línia 4
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Import
2018
(EUR)

Op.
comptable
2018

Posició Import 2019
2018
(EUR)

Op.
comptable
2019

Posició
2019

Mancomunitat de la Vall del Tenes

P5809508D 18/X/260240

25.861,48

0,00

0,00

0,00

25.861,48

10.344,59

1803002784

009

15.516,89

1803002784

00010

Mancomunitat de Municipis de l'Alt
Penedès

P0800029A 18/X/260241

0,00

0,00

8.295,05

0,00

8.295,05

3.318,05

1803002784

011

4.977,00

1803002784

00012

840.000,00 400.000,00 500.000,00 110.000,00 1.850.000,00 740.000,00

1.110.000,00
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Tercer. DESESTIMAR per esgotament del crèdit i menor valoració les sol·licituds
següents, pertanyents a la Línia 4: realització de projectes de suport a les transicions
educatives, que incloguin cursos, recursos educatius i accions d’orientació i
acompanyament del Programa complementari de transicions educatives per al curs
2018-2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019":
Ens destinatari

Ajuntament
d’Arenys de
Munt

Ajuntament de
Centelles

Ajuntament de
Sant Andreu de
la Barca

Ajuntament de
Viladecans

NIF ens

P0800700G

P0806600C

P0819500J

P0830200B

Núm. Registre
PMT

Observacions

1840032558

El recurs presentat i descrit és correspon amb
un servei / escola de persones adultes. Es
detecta manca de fonamentació teòricopedagògica, accions d’orientació i
acompanyament, implicació amb l’entorn i
inclusió de joves NESE

1840032685

El projecte descriu una proposta d’aula
d’autoaprenentatge en el context d’una escola
d’adults a on es detecta una manca de
fonamentació teòrico -pedagògica, concreció
de trajectòries personalitzades amb les
accions d’orientació i acompanyament i
connexió amb els agents del territori

1840033024

El projecte prioritza la inserció laboral i la
construcció de la carrera professional a
través d’acompanyament als joves i famílies.
Manca indicar les línies de continuïtat
formativa dels participants, la descripció de
les accions de connexió amb els centres de
destí dels alumnes, a més no es contemplen
accions d’aprenentatge i servei i hi ha
manca d’indicadors d’avaluació

1840033134

Manca concreció de les accions amb els
diferents participants, tant alumnes com
professionals. No queden definides les
trajectòries que seguiran els participants, hi
ha una manca d’implicació amb l’entorn, no
es contemplen activitats d’acompanyament
en els centres de continuïtat formativa, no es
descriuen indicadors d’avaluació

Quart. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds següents del
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019":

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Núm. Registre
PMT

Motivació

Ajuntament d'Arenys
de Mar

P0800600I

1840030321

Duplicitat de registre

Ajuntament de
Castelldefels

P0805500F

1840031920

Duplicitat de registre

Ajuntament de la
Garriga

P0808700I

1840031319

Duplicitat de registre

Ajuntament de la
Garriga

P0808700I

1840031322

Duplicitat de registre

Ajuntament de Palausolità i Plegamans

P0815500D

1840030128

Duplicitat de registre

Ajuntament de
Ripollet

P0817900D

1840032362

Duplicitat de registre
Línia 2: Incompliment del requisit
d’autorització del PFI del
Departament d’Ensenyament,
segons resolució ENS/1186/218
per la qual es fa pública la relació
dels centres educatius i
establiments que ofereixen els
programes de formació i inserció
el curs 2018-2019
El concepte de la sol·licitud no es
correspon amb el d'aquest
programa
El concepte de la sol·licitud no es
correspon amb el d'aquest
programa
El concepte de la sol·licitud no es
correspon amb el d'aquest
programa

Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca

P0819500J

1840033024

Ajuntament de Sant
Quirze de Besora

P0823700J

1840033224

Ajuntament de Sant
Quirze de Besora

P0823700J

1840033229

Ajuntament de Sant
Quirze de Besora

P0823700J

1840033220

Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès

P0823800H

1840032403

Duplicitat de registre

Ajuntament de
Tordera

P0828400B

1840032423

Duplicitat de registre

Ajuntament de
Viladecans

P0830200B

1840032624

Duplicitat de registre

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

P0830800I

1840032236

Duplicitat de registre
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Cinquè. DISPOSAR una despesa d’un milió vuit-cents cinquanta mil euros
(1.850.000,00 EUR), amb càrrec a les aplicacions del pressupost corporatiu següents:
Exercici 2018:
 G/40300/32000/46252: 707.076,79 euros
 G/40300/32000/46352: 13.662,64 euros
 G/40300/32000/46552: 19.260,57 euros
Exercici 2019:
 G/40300/32000/46252: 1.060.615,25 euros
 G/40300/32000/46352: 20.493,89 euros
 G/40300/32000/46552: 28.890,86 euros
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
Setè. NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017,
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de justificació fins al 31
de març de 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 d’abril de 2017,
va resoldre el procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg
de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG
153/17).

2.

D’acord amb l’article 31 del règim de la convocatòria, el període d’execució dels
ajuts comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, mentre que el de
justificació va finalitzar el 31 de març 2018.
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3.

Vist l’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2017, que estableix:
“
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la
publicació per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de presentar la justificació
pendent.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels imports no justificats.
3. Per als ajuts econòmics, respecte de la liquidació provisional i la liquidació definitiva, la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província substitueix la notificació i produeix
els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tractar-se
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de
fer en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació.
4. [...]
5. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de
sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i
en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens
beneficiari, s’efectuï la compensació.”

4.

Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona de 23 de maig de 2018 (D 5037/18), es va aprovar la
liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini màxim de justificació
fins al 31 de març de 2018, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé
parcialment, restaven pendents de proposar el pagament a 17 d’abril de 2018; i
s’habilitava un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) de l’esmentat decret, per tal que els ens destinataris presentessin la
justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels
imports no justificats.

5.

El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 28 de maig
de 2018. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb informes
emesos pels centres gestors, es constata el següent:
 Existeixen ajuts que no s’han justificat per la seva totalitat, i als quals els ens
destinataris tampoc no han renunciat; per tant, s’han de revocar.
 Existeixen ajuts als quals els ens destinataris han renunciat, bé en la seva
totalitat, bé parcialment.
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6.

En altre ordre de coses:
a) Pel que fa als ajuts atorgats a l’Ajuntament de Manlleu:
Actuació: Accions de foment de la fira del circ
Import: 4.000,00 euros
Codi XGL: 17/Y/240180
Actuació: Accions de foment fira porc i cervesa
Import: 3.000,00 euros
Codi XGL: 17/Y7240169
que es van incloure en el decret de liquidació provisional, segons consta en
l’informe de liquidació definitiva de l’Oficina de Mercats i Fires, resta pendent
tramitar el canvi de destinació sol·licitat per l’Ajuntament en data 6 de juny de
2017, raó per la qual no són objecte del present acte.
b) Pel que fa a l’ajut atorgat a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat:
Actuació: VIII Fira de l’Oli i el Comerç
Import: 1.000,00 euros
Codi XGL: 17/Y/240202
que es van incloure en el decret de liquidació provisional, segons consta en
l’informe de liquidació definitiva de l’Oficina de Mercats i Fires, es va realitzar
un pagament a l’ajuntament de 937,75 euros, del que l’Ajuntament ha retornat
468,88 euros en detectar que les despeses corresponien a una altra actuació,
resultant un saldo final de 531,13 euros, que es proposa donar de baixa per
renúncia.
c) Pel que fa a l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Gavà:
Actuació: Em trauré l’ESO| Millorant la incorporació al mercat de treball
Import: 18.103,07 euros
Codi XGL: 17/Y/238248
que es van incloure en el decret de liquidació provisional, segons consta en
l’informe de liquidació definitiva del Servei de Mercat de Treball, l’Ajuntament va
rebre un pagament avançat de 9.051,53 euros, ha presentat una justificació de
2.693,73 euros i ha renunciat a la resta de l’ajut. Tenint en compte que
l’actuació està cofinançada per l’Ajuntament en un 40 per cent, del pagament
avançat es consideren justificats 1.616,24 euros; per tant, l’Ajuntament ha de
reintegrar la part avançada i no justificat de 7.435,29 euros.
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d) Pel que fa a l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles:
Actuació: Construcció d’un mòdul de WC públic a la zona del mercat setmanal
Import: 9.400,00 euros
Codi XGL: 17/Y/240175
que es van incloure en el decret de liquidació provisional, dins del termini
d’audiència, l’Ajuntament ha presentat al·legacions. A aquest efecte, es
transcriu l’informe de 4 de juliol de 2018 emès pel cap de l’Oficina de Mercats i
Fires Locals, centre gestor responsable de l’ajut:
“El passat 12 de juny de 2018 va entrar per registre general de la Diputació de
Barcelona les al·legacions de l’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles en relació a la
subvenció de Catàleg de serveis de l’any 2017, amb número de registre PMT
1740011749 i codi d’actuació 17/Y/240175, corresponent a l’actuació ‘Construcció d'un
mòdul de wc públic a la zona del mercat setmanal’ del recurs ‘Mercats de venda no
sedentària: modernització de les estructures’.
En aquesta al·legació es demana que s’accepti la justificació que van fer i presentar a
través del portal de tramitació, basant-se en el principi de proporcionalitat.
En primer lloc, l’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles considera que no es troba en
situació d’incompliment, ni de les obligacions previstes en l’acord, ni de l’objectiu de la
subvenció, basant-se en l’article 37.1.a de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Des de la Diputació, considerem que, tal i com s’especifica a l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, una de les causes de
reintegrament queda recollida a l’article c) Incompliment de l'obligació de justificació o
la justificació insuficient, en els termes que estableix l'article 30 d'aquesta Llei, i si
s'escau, en les normes reguladores de la subvenció.
A l’article 30, de Justificació de les subvencions públiques, s’especifica al punt 1 que la
justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels
objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció s'ha de documentar de la
manera que es determini per reglament, i pot tenir la forma de compte justificatiu de la
despesa efectuada o acreditar-se la despesa per mòduls o mitjançant la presentació
d'estats comptables, segons disposi la normativa reguladora.
L’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles al·lega, en segon lloc, la jurisprudència
generada en temes de proporcionalitat, il·lustrant-ho amb la sentència dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en data 6 de juliol de 2016 (recurs núm.
480/2013), la qual va abordar la revocació d’una subvenció concedida per l’Agència
Catalana de l’Aigua, que va justificar la despesa fora del termini establert a l’efecte.
Considerem que el cas que ens ocupa no es tracta de proporcionalitat ni d’entrega de
justificació fora de termini, sinó de seguir les Condicions específiques de concertació
del catàleg de serveis 2017 de la Diputació, on es declara com a única despesa corrent
la corresponent al capítol 2.
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El fet que l’única despesa elegible és la de Capítol 2 surt a les Condicions específiques
de concertació del Catàleg de serveis i també al formulari C4-001-17 Justificació de
despeses, Modalitat d'execució: "a càrrec del propi destinatari". En aquest formulari, el
signatari de l’ens local signa un ‘Faig constar’, on en un dels punts s’especifica que ‘Les
despeses relacionades són despeses elegibles d'acord amb el règim regulador del
Catàleg de serveis, les condicions específiques de concertació de cada recurs i la
resolució o acord de concessió, i es refereixen a actuacions realitzades en el període
d'execució establert’. Aquest formulari està signat per Celsa Pérez Gil, Secretari/ària Interventor/a de l’ens, en data 23 de març de 2018 i enviat a la Diputació a través del
Portal de tramitació.
La Diputació en tot moment ha deixat clares les condicions de tramitació, tant a les
condicions de concertació del catàleg com al requeriment fet per la Diputació a
l’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, on es detallava que ‘Les factures que
presenteu són de capítol 6 i, tal i com surt a les bases, per aquest recurs només són
despeses elegibles les de capítol 2’. Tot i que l’ens local ha estat assabentat que el
capítol 6 no era despesa elegible, no ho va esmenar i el termini per respondre el
requeriment d’esmena es va exhaurir.
Com a tercera al·legació, l’ajuntament considera que el fi de la subvenció es va assolir i
que la diferència entre les despeses de capítol 6 i les de capítol 2 ‘es pot considerar
poc significativa pel que es refereix a la consecució de la finalitat de la subvenció, i en
molts del casos molt difícil de valorar a la pràctica, ja que la única diferència entre
ambdós conceptes és l’augment o no de la vida útil del bé’.
Malgrat les apreciacions de l’ens local, aquests dos capítols existeixen per separat i
cadascun d’ells inclou despeses diferents. En aquest recurs de ‘Mercats de venda no
sedentària: modernització de les estructures’, tal i com s’especifica a les Condicions de
concertació del Catàleg de serveis 2017, per al recurs Mercats de venda no sedentària:
modernització de les estructures, que pertany al programa Desenvolupament de
mercats i fires locals de Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de
Barcelona, les úniques despeses elegibles pertanyen a la despesa corrent del capítol
pressupostari 2.
Malgrat l’actuació s’hagi dut a terme, considerem que no s’ha justificat correctament pel
fet d’incloure despeses d’un capítol que no és elegible, tal i com s’especifica a les
condicions de concertació, que és la normativa que s’aplica. En aquestes bases
s’estableix el procediment de concurrència competitiva. D’acord amb aquest
procediment, únicament es pot concedir dins el crèdit disponible, i aquest crèdit
disponible és capítol 4DB, i per tant, capítol 2 de l’Ajuntament.”

Tenint en compte totes les raons justificades, considerem com a revocada
l’actuació ‘Construcció d'un mòdul de wc públic a la zona del mercat setmanal’
del recurs ‘Mercats de venda no sedentària: modernització de les estructures’,
atorgada per part de la Diputació de Barcelona a l’ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles el 27 d’abril de 2017, per un import subvencionat de 9.400€.”
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Igualment, s’ha de tenir en compte que el procediment de concessió d’aquests
ajuts és el de “concurrència competitiva” i que la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions estableix, en el seu article 22, que la
concessió de subvencions s’ha de realitzar dins el límit del crèdit disponible de
la convocatòria, i, en el seu article 23, que forma part del contingut necessari de
la convocatòria la identificació dels crèdits pressupostaris a què s’imputa la
subvenció. En aquest sentit, el crèdit disponible fixat en la convocatòria dels
ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017, pel que fa a la Gerència
de Serveis de Comerç, centre gestor de l’ajut, va ser capítol 4, que, d’acord
amb l’establert en l’Ordre 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, permet finançar operacions
corrents: capítols 1, 2, 3 i 4. Per finançar el capítol 6 de l’Ajuntament, la
convocatòria hauria d’haver inclòs el capítol 7. A la vista de tot això, es
considera que les al·legacions s’han de desestimar.
Fonaments de dret
1.

Vist l’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2017.

2.

Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18,
de 9 de juliol de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per
aprovar la liquidació definitiva del Catàleg de serveis de Xarxa de Governs Locals,
quan comporti la revocació de recursos.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis
de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació
fins al 31 de març de 2018.
Segon. REVOCAR els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 31 de març de
2018 que s’indiquen a continuació, d’acord amb els informes dels centres gestors, els
quals s’incorporen a l’expedient:

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J

Esport per prevenir el
risc d'exclusió

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J

Projecte VOLEM AMB
2016/0011321 5.534,04
TU!

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J

Substitució de
l'enllumenat de les
escoles infantils i de 2016/0011254 2.257,00
primària Escola Platón
i escola Ernest Lluch

2.257,00

Oficina Tècnica
17/Y/239938 1803900766 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament
d'Abrera

Comerç, fires i mercats
de venda no
P0800100J
sedentària en
2016/0011265 2.500,00
municipis de menys de
20.000 habitants

2.500,00

17/Y/240342 1803900808 G/30300/43100/46280

Ajuntament
d'Aguilar de
Segarra

P0800200H

COMPRA
COMPOSTADORS
COMUNITARIS

2016/0011254 1.457,00

1.457,00

Oficina Tècnica
17/Y/239920 1803900767 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

P0800200H

ATENCIÓ ALS
ANIMALS
ABANDONATS A LA
VIA PÚBLICA

2016/0011009 1.000,00

1.000,00

17/Y/236537 1803900858 G/60401/31100/46280

Ajuntament
d'Aguilar de
Segarra

2016/0011014 2.000,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Centre gestor

17/Y/237649 1803900357 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

5.534,04 17/Y/234885 1803900426 G/60302/23110/46280

Oficina Pla Jove

1.370,12

Servei Comerç
Urbà

Servei Salut
Pública
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Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament
d'Alella

P0800300F

Educació per al
Desenvolupament
(EpD)

Ajuntament
d'Arenys de Mar

P0800600I

Ajuntament
d'Arenys de Mar

P0800600I

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

2016/0011053 6.184,00

INSTAL·LACIÓ PUNT
DE RECÀRREGA
2016/0011254 2.577,00
VEHICLES
ELÈCTRICS
Punts de llum mercat
de venda no
2016/0011265 3.500,00
sedentària Arenys de
Mar

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

3.774,00

17/Y/239421 1803900857 G/11200/92400/46280

2.577,00

Oficina Tècnica
17/Y/239903 1803900768 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

3.500,00

17/Y/240274 1803900763 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

Divulgació i
Sensibilització del
PAES al personal
ajuntament i usuaris
equipaments
municipals

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

Control Integral Aus
Urbanes

2016/0011009 1.900,00

1.900,00

17/Y/236163 1803900859 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament
d'Artés

P0801000A

Sensibilització envers
els refugiats

2016/0011053 3.200,00

3.200,00

17/Y/239458 1803900836 G/11200/92400/46280

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

17/Y/239768 1803900689 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
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Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

P0801300E

Adequació acústica de
Cal Candi (Les
2016/0011263 3.965,26
Gunyoles)

P0801500J

Creació i manteniment
de les activitats del
2016/0011320 22.653,00 22.653,00 17/Y/241122 1803900507 G/60301/23110/46280
CRAD de l'Ajuntament
de Badalona

Ajuntament de
Badalona

P0801500J

PROMOCIÓ DE LA
CONVIVÈNCIA I EL
GOVERN OBERT A
BADALONA

Ajuntament de
Badalona

P0801500J

Adquisició de
sonòmetres

Ajuntament de
Badalona

P0801500J

Ajuntament de
Badalona

P0801500J

3.965,26

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Ens destinatari

Ajuntament de
Badalona

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

17/Y/239095 1803900649 G/50500/17220/46280

2016/0011322 27.830,00 27.830,00 17/Y/240752 1803900563 G/60303/23110/46280

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Oficina de les
Dones i LGTBI
Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

2016/0011261 5.489,22

5.489,22

17/Y/239103 1803900650 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Dinamització comercial
en municipis de més 2016/0011265 2.000,00
de 20.000 habitants

2.000,00

17/Y/240442 1803900848 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

8.338,53

17/Y/236226 1803900464 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Seguretat Alimentària
Municipal

2016/0011009 41.692,64
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
P0831200A
Badia del Vallès

Actuació

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

2016/0011014 9.568,00

9.568,00

17/Y/237578 1803900408 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

P0801800D

POLÍTIQUES LOCALS
2016/0011344 1.000,00
DE TURISME

1.000,00

17/Y/240569 1803900528 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

Ajuntament de
Balsareny

P0801800D

MILLORA MATERIAL
INVENTARIABLE
D'EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

2016/0011014 1.873,71

1.873,71

17/Y/237327 1803900468 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Ajuntament de
Balsareny

P0801800D

Adequació acústica de
2016/0011263 6.031,79
local

6.031,79

17/Y/239125 1803900653 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Ajuntament de
Balsareny

P0801800D

Instal·lació plaques
fotovoltaiques a la
deixalleria municipal

2016/0011254 3.252,00

3.252,00

Oficina Tècnica
17/Y/239855 1803900769 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Barberà del
Vallès

P0825200I

Passejada per a la
gent gran

2016/0011014 1.000,00

1.000,00

17/Y/237880 1803900409 G/40400/34100/46284

Ajuntament de
Balsareny

Esport per prevenir el
risc d'exclusió social

Núm.
expedient
SIGC

Oficina Activitats
Esportives
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Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Centre gestor

Ajuntament de
Barberà del
Vallès

P0825200I

Substitució vehicle
motor tèrmic per
vehicle elèctric

2016/0011271 6.000,00

6.000,00

Oficina Tècnica
17/Y/239876 1803900826 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Barberà del
Vallès

P0825200I

Orienta't - orientació
per a la inserció
formativa, laboral i
social

2016/0011012 20.999,07

3.039,74

17/Y/238261 1803900820 G/30101/24100/46280

Servei Mercat de
Treball

Ajuntament de
Begues

P0802000J

Passejades per la gent
2016/0011014 1.000,00
gran

1.000,00

17/Y/238067 1803900410 G/40400/34100/46284

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Begues

P0802000J

Dinamització
d'activitats esportives:
Esdeveniments i
programes.

2016/0011014 3.602,76

3.602,76

17/Y/238071 1803900411 G/40400/34100/46280

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Begues

P0802000J

Renovació vehicle
brigada

2016/0011269 6.214,00

6.214,00

Oficina Tècnica
17/Y/240035 1803900785 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Begues

P0802000J

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

2016/0011009 4.500,00

4.500,00

17/Y/236750 1803900860 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública
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Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Ajuntament de
Berga

Promoció de la igualtat
d'oportunitats entre
P0802200F
2016/0011320 9.621,00
homes i dones a la
ciutat de Berga

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Formació en l'ús de
2016/0011261 4.248,66
sonòmetres i calibració

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

9.621,00 17/Y/241109 1803900506 G/60301/23110/46280

Centre gestor

Oficina de les
Dones i LGTBI

4.248,66

17/Y/239090 1803900656 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Millora de les
instal·lacions del
Mercat de Proximitat
de Riells del Fai

2016/0011265 8.400,00

8.400,00

17/Y/240163 1803900761 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
P0802900A
Cabrera de Mar

Sanitat municipal

2016/0011009 6.400,00

5.093,38

17/Y/236939 1803900816 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Cabrils

P0803000I

Implementació de
dinàmiques
participatives

2016/0011322 5.853,00

5.853,00

17/Y/240734 1803900557 G/60303/23110/46280

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

Ajuntament de
Cabrils

P0803000I

ACTUACIONS AMB
ANIMALS DE
COMPANYIA

2016/0011009 4.051,00

4.051,00

17/Y/236755 1803900900 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

Canvi de vehicle de la
brigada municipal de
gasolina a elèctric.

2016/0011269 6.214,00

6.214,00

Oficina Tècnica
17/Y/240026 1803900786 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

Adquisició de
motocicleta elèctrica
per al serveis de
vigilància municipal

2016/0011271 4.000,00

4.000,00

Oficina Tècnica
17/Y/240028 1803900827 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

Electrificació de la flota
municipal de
P0803200E l'ajuntament de Caldes 2016/0011269 6.692,00
d'Estrac de turismes i
furgonetes

6.692,00

Oficina Tècnica
17/Y/239848 1803900787 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Canet de Mar

P0803900J

Solució administració
digital al núvol

Ajuntament de
Canovelles

ADQUISICIÓ DE
FURGONETA
P0804000H ELÈCTRICA PER LA 2016/0011269 4.302,00
BRIGADA MUNICIPAL
D'OBRES I SERVEIS

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

2016/0011218 14.000,00 14.000,00 17/Y/239543 1803900651 G/14200/49100/46280

4.302,00

Centre gestor

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Oficina Tècnica
17/Y/240072 1803900788 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Canovelles

P0804000H

Seguretat alimentària

2016/0011009 13.530,00

2.706,00

17/Y/236681 1803900861 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Cànoves i
Samalús

P0804100F

Adequació acústica
local social de
l'Ajuntament

2016/0011263 2.915,24

2.915,24

17/Y/239077 1803900843 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Ajuntament de
Canyelles

P0804200D

FIRA DE SANTA
LLÚCIA

2016/0011265 2.500,00

2.500,00

17/Y/240319 1803900809 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Canyelles

P0804200D

Gestió i manteniment
de colònies de gats i
altres a Canyelles

2016/0011009 1.000,00

1.000,00

17/Y/236751 1803900901 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

P0804300B

Funcionament i
manteniment de
l'escola bressol
municipal

2016/0011204 3.922,00

3.922,00

17/Y/239043 1803900331 G/40300/32000/46280

Gerència de
Serveis
d'Educació

P0804300B

Substitució de
motocicleta de la
policia local de
Capellades

2016/0011271 6.000,00

6.000,00

Oficina Tècnica
17/Y/239904 1803900828 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Capellades

Ajuntament de
Capellades

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Capolat

MESURES
CORRECTORES PER
P0804400J
2016/0011259 1.000,00
L'ESTALVI
D'ENERGIA

1.000,00

17/Y/239736 1803900690 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Capolat

P0804400J FIRA DE SANT MARTÍ 2016/0011265 1.300,00

1.300,00

17/Y/240513 1803900853 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Cardona

P0804600E

CONTROL SANITARI
ESTABLIMENTS
2016/0011009 7.000,00
ALIMENTARIS DE
CARDONA

7.000,00

17/Y/236219 1803900862 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Casserres

ELECTRIFICACIÓ DE
FLOTES
P0804800A
2016/0011271 6.000,00
MUNICIPALS:
MOTOCICLETES

6.000,00

Oficina Tècnica
17/Y/239875 1803900829 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Castellbell i el
Vilar

P0805200C

3.354,00

Oficina Tècnica
17/Y/239888 1803900830 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Castellbisbal

Camí escolar.
Sostenible. Segur.
P0805300A Saludable: impuls dels 2016/0011259 1.000,00
camins escolars a
Castellbisbal

Compra d'us
ciclomotor elèctric

2016/0011271 3.354,00

1.000,00

17/Y/239729 1803900691 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Ajuntament de
Castellbisbal

P0805300A

Manteniment
Solucions
2016/0011218 12.000,00 12.000,00 17/Y/239548 1803900652 G/14200/49100/46280
Informàtiques
d'Administració Digital

Ajuntament de
Castellfollit del
Boix

P0805800J

Esdeveniments i
Programes esportius

2016/0011014 2.000,00

1.000,00

17/Y/237918 1803900350 G/40400/34100/46280

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Castellnou de
Bages

P0806100D

VACUNACIÓ,
IDENTIFICACIÓ I
RECOLLIDA
D'ANIMALS DE
COMPANYIA

2016/0011009 1.000,00

1.000,00

17/Y/236983 1803900863 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Castellolí

P0806200B

TALLERS
D'ALIMENTACIÓ
SALUDABLE

2016/0011009 1.000,00

1.000,00

17/Y/236970 1803900864 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Castellví de la
Marca

P0806400H

Beques per prevenir el
2016/0011014 2.870,40
risc d'exclusió

1.565,40

17/Y/237676 1803900363 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Castellví de
Rosanes

P0806500E

CAMPANYA
REDUCCIÓ
PREVENCIÓ I
RECICLATGE DE
RESIDUS I FESTA
RECICLATGE

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

17/Y/239801 1803900692 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Centelles

P0806600C

Campanya
d'esterilització de
colònies de gats

2016/0011009 1.000,00

1.000,00

17/Y/236488 1803900902 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Centelles

P0806600C

Sanitat Ambiental

2016/0011009 14.911,63 14.911,63 17/Y/236664 1803900903 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A

Casals i activitats
esportives

2016/0011014 3.827,20

Ajuntament de
Cervelló

Activitats de
comunicació i de
sensibilització
P0806700A
ambiental de la
2016/0011259 1.000,00
mobilitat sostenible
(camins escolars,
foment de la bicicleta.)

1.632,21

1.000,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Centre gestor

17/Y/237646 1803900366 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

17/Y/239769 1803900693 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Cervelló

Ajuntament de
Collbató

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Impuls de digitalització
i administració
P0806700A
electrònica en
2016/0011218 8.000,00
l'Ajuntament de
Cervelló

P0806800I

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

17/Y/239570 1803900654 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

17/Y/240819 1803900573 G/60303/23110/46280

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

Implantació d'un gestor
d'expedients a
2016/0011218 14.000,00 14.000,00 17/Y/239577 1803900655 G/14200/49100/46280
l'Ajuntament de
Cubelles

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

CON-VIU A
COLLBATÓ

Ajuntament de
Cubelles

P0807300I

Ajuntament de
Fogars de
Montclús

P0808000D

Implantació de
colònies controlades
de gats

Ajuntament de
Fonollosa

P0808300H

EQUIPAMENT
ESPORTIU

2016/0011322 5.980,00

2016/0011009

500,00

2016/0011014 1.873,71

8.000,00

5.980,00

500,00

17/Y/236760 1803900865 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

0,93

17/Y/237377 1803900436 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

Adquisició d'una
furgoneta elèctrica

2016/0011269 4.302,00

4.302,00

Oficina Tècnica
17/Y/240040 1803900789 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

P0808600A

Control Integral de
plagues urbanes
(desinsectació i
desratització)

2016/0011009 2.000,00

2.000,00

17/Y/236881 1803900867 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

Atenció als animals
abandonats a la via
pública - Campanya
2017

2016/0011009 1.000,00

1.000,00

17/Y/237117 1803900866 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Gavà

P0808800G

Educació per el
Desenvolupament
GavàMón

2016/0011053 9.000,00

1.466,70

17/Y/239436 1803900838 G/11200/92400/46280

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

Ajuntament de
Gelida

Implantació de la
P0809000C tramitació electrònica a 2016/0011218 7.000,00
l'Ajuntament de Gelida

7.000,00

17/Y/239561 1803900657 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Ajuntament de
Gironella

P0809100A

ESPORT PER
PREVENIR EL RISC 2016/0011014 2.870,40
D'EXCLUSIÓ SOCIAL

1.369,20

17/Y/237583 1803900372 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Gallifa

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Gisclareny

P0809200I

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Prestació de serveis
públics i garantia de la 2016/0011320 1.000,00
cohesió social

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

1.000,00 17/Y/241082 1803900513 G/60301/23110/46280

Centre gestor

Oficina de les
Dones i LGTBI

Ajuntament de
Granera

P0809400E

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

17/Y/239659 1803900694 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Granera

Accions del pla de
P0809400E dinamització comercial 2016/0011265 1.300,00
a Granera

1.300,00

17/Y/240403 1803900852 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Granollers

P0809500B

MOTOCICLETA

2016/0011271 3.600,00

3.600,00

Oficina Tècnica
17/Y/240019 1803900831 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Gurb

P0809900D

Adquisició vehicle
elèctric 100%

2016/0011269 4.302,00

4.302,00

Oficina Tècnica
17/Y/240047 1803900790 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Gurb

P0809900D

2 desfibril·ladors i 2
cabines de protecció

2016/0011009 2.995,61

1.836,91

17/Y/236952 1803900818 G/60401/31100/76280

Ajuntament de
la Garriga

P0808700I

"Activitats de
sensibilització i
educació ambiental"

Accions de foment de
l'emprenedoria i
2016/0011321 4.493,46
l'ocupabilitat dels joves

4.493,46 17/Y/234856 1803900428 G/60302/23110/46280

Servei Salut
Pública
Oficina Pla Jove

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
la Garriga

P0808700I

Substitució de vehicle
de la unitat operativa
de serveis

2016/0011269 4.780,00

4.780,00

P0808700I

Promoció de la salut

2016/0011009 9.000,00

52,63

17/Y/236189 1803900923 G/60401/31100/46280

P0808700I

Seguretat Alimentària

2016/0011009 3.000,00

3.000,00

17/Y/236682 1803900913 G/60401/31100/46280

Ajuntament de
la Garriga

P0808700I

Control colònies de
gats i recollida de
gossos

2016/0011009 1.000,00

1.000,00

17/Y/236791 1803900912 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
la Llacuna

P0810300D

1.740,00

17/Y/238876 1803900332 G/40300/32000/46280

Gerència de
Serveis
d'Educació

745,90

17/Y/239840 1803900697 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
la Garriga
Ajuntament de
la Garriga

Ajuntament de
la Llagosta
Ajuntament de
la Nou de
Berguedà
Ajuntament de
la Roca del
Vallès

REFORÇ ESCOLAR
DINS L'HORARI
2016/0011204 1.740,00
LECTIU
Campanya pel foment i
millora de la recollida
P0810400B selectiva de la fracció 2016/0011259 1.000,00
orgànica dels residus
municipals

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Centre gestor

Oficina Tècnica
17/Y/239946 1803900791 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat
Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública

P0814100D

DESFIBRIL·LADOR

2016/0011009 2.818,09

1.645,59

17/Y/236901 1803900825 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

P0818000B

Nits en viu

2016/0011264 2.500,00

1.500,00

17/Y/239372 1803900588 G/40103/33410/46280

Oficina Difusió
Artística

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
les Franqueses
del Vallès

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Actuació

P0808500C

MANTENIMENT
PREVENTIU
LEGIONEL·LA
EQUIPAMENTS
MUNICIPALS I
INSTAL·LACIÓ
CLORADORS
AUTOMÀTICS ALS
DIPÒSITS DE REG
DELS CAMPS DE
FUTBOL MUNICIPAL

2016/0011009 4.043,83

P0810000J

Consolidació de les
polítiques de gènere,
Abordament integral
de la violència
masclista,

2016/0011320 27.223,00 27.223,00 17/Y/240964 1803900498 G/60301/23110/46280

Oficina de les
Dones i LGTBI

2016/0011259 1.000,00

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

P0810000J

PASSA L'ENERGIA

4.043,83

1.000,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

17/Y/236656 1803900871 G/60401/31100/46280

17/Y/239700 1803900701 G/50500/17221/46280

Centre gestor

Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Lliçà de Vall

P0810700E

Prevenció de Residus
als Centres de
Secundària Implantació del Boc'n
roll

Ajuntament de
Lliçà de Vall

P0810700E

Control de plagues
urbanes i control de la 2016/0011009 12.384,24 12.384,24 17/Y/236875 1803900904 G/60401/31100/46280
legionel·losi

Ajuntament de
Llinars del
Vallès

P0810500I

Substitució del Nissan
Pick up 2.5 de la
2016/0011269 4.780,00
brigada municipal per
una furgoneta elèctrica

Ajuntament de
Lluçà

P0810800C

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

LÍNIA DE BEQUES
ESPORTIVES A
LLUÇÀ
17145-SENTILOEdifici El Casino

2016/0011259 1.000,00

2016/0011014

956,80

2016/0011219 7.500,00

1.000,00

4.780,00

126,12

583,60

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

17/Y/239738 1803900708 G/50500/17221/46280

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Servei Salut
Pública

Oficina Tècnica
17/Y/239951 1803900792 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat
17/Y/237656 1803900374 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

17/Y/239517 1803900669 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

17145-SENTILOEdifici Escola Serra i
Hunter

2016/0011219 7.500,00

585,68

17/Y/239541 1803900667 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Ajuntament de
Marganell

P0824200J

DESFIBRIL·LADOR
ZONA ESPORTIVA

2016/0011009 2.470,00

1.306,10

17/Y/236951 1803900819 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

P0811300C

Substitució de dues
motocicletes de
benzina per dues
motocicletes
elèctriques.

2016/0011271 6.000,00

6.000,00

Oficina Tècnica
17/Y/239964 1803900832 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Masquefa

P0811800B

Coneixem les nostres
rieres

2016/0011257 2.500,00

2.500,00

17/Y/239776 1803900764 G/50500/17221/46280

Ajuntament de
Matadepera

Promoció de la
mobilitat elèctrica
P0811900J
(instal·lació de
2016/0011254 2.577,00
carregadors de vehicle
elèctric)

2.577,00

Oficina Tècnica
17/Y/239975 1803900772 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Martorell

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Àrea de Presidència
Secretaria General

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Matadepera

P0811900J

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

Ajuntament de
Mediona

ESPORT PER
PREVENIR EL RISC
P0812100F
2016/0011014 1.530,88
D'EXCLUSIÓ SOCIAL.
BEQUES

Ajuntament de
Mediona

P0812100F

Electrificació flota
2016/0011269 4.780,00
municipal: 1 furgoneta

Educació pel
Desenvolupament

2016/0011053 22.000,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

4.780,00

Oficina Tècnica
17/Y/239990 1803900794 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

2.995,96

17/Y/239437 1803900881 G/11200/92400/46280

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

79,38

17/Y/237655 1803900377 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

ELECTRIFICACIÓ DE
2016/0011269 4.780,00
FLOTES MUNICIPALS

4.780,00

Oficina Tècnica
17/Y/240076 1803900795 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Substitució de dues
motos de benzina per
Ajuntament de
P0812300B dues motos elèctriques 2016/0011271 6.000,00
Mollet del Vallès
per a la policia
municipal

6.000,00

Oficina Tècnica
17/Y/239965 1803900833 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
P0812300B
Mollet del Vallès

3.000,00

17/Y/240414 1803900849 G/30300/43100/46280

MOLLET COMERÇ

2016/0011265 3.000,00

Servei Comerç
Urbà

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Ajuntament de
Montcada i
Reixac

PROGRAMA
ESPORTIU ADREÇAT
P0812400J AL COL·LECTIU DE 2016/0011014 3.374,00
PERSONES
ADULTES

Ajuntament de
Montcada i
Reixac

P0812400J

Ajuntament de
Montesquiu

P0813000G

Ajuntament de
Montgat

P0812500G

Ajuntament de
Montgat

P0812500G

Ajuntament de
Montgat

P0812500G

Ajuntament de
Montmajor

P0813100E

Finançament en l'àmbit
2016/0011321 6.111,13
de joventut
ESDEVENIMENTS I
PROGRAMES

2016/0011014 3.400,00

Foment de les
2016/0011320 8.000,00
Polítiques dona i LGTB
Adquisició vehicle
policia local

2016/0011269 5.258,00

Inspecció i classificació
establiments
2016/0011009 3.000,00
alimentaris
Electrificació vehicle
tasques manteniment

2016/0011269 5.736,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

17/Y/238029 1803900412 G/40400/34100/46280

Oficina Activitats
Esportives

6.111,13 17/Y/235035 1803900430 G/60302/23110/46280

Oficina Pla Jove

3.374,00

1.700,00

17/Y/237877 1803900351 G/40400/34100/46280

8.000,00 17/Y/240967 1803900501 G/60301/23110/46280
5.258,00

600,00

5.736,00

Oficina Activitats
Esportives
Oficina de les
Dones i LGTBI

Oficina Tècnica
17/Y/239854 1803900796 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

17/Y/236210 1803900603 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Oficina Tècnica
17/Y/239945 1803900797 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

P0813400I

Programa d'educació
ambiental a la
ciutadania per millorar
2016/0011257 1.700,00
el coneixement dels
valors ambientals del
riu Besòs

1.700,00

17/Y/239799 1803900765 G/50500/17221/46280

P0813400I

Monitoratge consums
energètics
equipaments
municipals

2016/0011254 2.257,00

2.257,00

Oficina Tècnica
17/Y/239915 1803900773 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Montornès del
Vallès

P0813500F

Contractació d'una
dinamitzadora per al
centre comercial urbà
de Montornès

2016/0011265 1.200,00

1.200,00

17/Y/240121 1803900847 G/30300/43100/46280

Gerència de
Serveis de
Comerç

Ajuntament de
Montseny

Actuacions vàries i pel
compliment de la
P0813600D normativa de protecció 2016/0011009 1.000,00
dels animals de
companyia

1.000,00

17/Y/236783 1803900911 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Muntanyola

XXI Festa de l'Arbre i
P0812800A XII Fira de la Natura de 2016/0011265 1.300,00
Muntanyola

1.300,00

17/Y/240374 1803900878 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Navàs

P0814000F

3.396,08 17/Y/234847 1803900431 G/60302/23110/46280

Oficina Pla Jove

Ajuntament de
Montmeló

Ajuntament de
Montmeló

Pla d'Emancipació
Jove

2016/0011321 3.396,08

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Navàs

P0814000F

Adequació per a
l'establiment de bicis
elèctriques

2016/0011254 1.937,00

2,21

Ajuntament de
Navàs

P0814000F

COMPRA DE 2
CABINES
SANITÀRIES CITY
WC PEL MERCAT

2016/0011265 2.200,00

2.200,00

17/Y/240215 1803900520 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
Navàs

P0814000F

ESQUENA ACTIVA

2016/0011009 2.000,00

2.000,00

17/Y/236196 1803900872 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G

PLF - Turisme, al teu
ritme

2016/0011344 3.000,00

3.000,00

17/Y/240586 1803900530 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G

ESPORT PER
PREVENIR
L'EXCLUSIÓ

2016/0011014 2.870,40

2.870,40

17/Y/237621 1803900413 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

P0815400G

CONTROL I
CLASSIFICACIÓ DE
LES ACTIVITATS
ALIMENTÀRIES DE
PALAFOLLS

2016/0011009 2.000,00

400,00

17/Y/237111 1803900613 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Palafolls

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Centre gestor

Oficina Tècnica
17/Y/240052 1803900774 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Piera

Adquisició furgoneta
P0816000D elèctrica destinada a la 2016/0011269 5.258,00
brigada municipal

Ajuntament de
Polinyà

DESENVOLUPAMENT
DE POLÍTIQUES
P0816600A LOCALS D'IGUALTAT 2016/0011320 6.306,00
ENTRE DONES I
HOMES

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ I
EDUCACIÓ
2016/0011259 1.000,00
AMBIENTAL,
TALLERS DE LES 4R

1.000,00

17/Y/239822 1803900718 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADORS
PER A DIVERSOS
EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

2016/0011009 6.600,00

6.600,00

17/Y/236246 1803900906 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Premià de Mar

P0817100A

Adquisició furgoneta
per la brigada
municipal

2016/0011269 5.258,00

5.258,00

Oficina Tècnica
17/Y/239963 1803900799 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

5.258,00

Oficina Tècnica
17/Y/239881 1803900798 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

6.306,00 17/Y/241061 1803900502 G/60301/23110/46280

Oficina de les
Dones i LGTBI

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Actuació

P0817300G

Joves 2.0

2016/0011321 1.995,97

P0817300G

Control de coloms

2016/0011009 3.285,61

3.285,61

17/Y/236281 1803900873 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

P0817400E

Puig-reig al món

2016/0011053 2.000,00

490,80

17/Y/239441 1803900844 G/11200/92400/46280

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

Ajuntament de
Puig-reig

P0817400E

ADEQUACIÓ
ACÚSTICA DE
L'ESCOLA
MUNICIPAL DE
MÚSICA

2016/0011263 5.949,95

5.949,95

17/Y/239121 1803900663 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Ajuntament de
Pujalt

P0817500B

Mascotes a Pujalt

2016/0011009 1.000,00

1.000,00

17/Y/236453 1803900874 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Rajadell

P0817700H

Compra de un vehicle
elèctric

2016/0011269 4.302,00

4.302,00

Oficina Tècnica
17/Y/240044 1803900800 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Rubí

P0818300F

SIAD PLUS I
DINAMITZACIÓ ALS
BARRIS

2016/0011320 15.931,00 15.931,00 17/Y/241080 1803900512 G/60301/23110/46280

Oficina de les
Dones i LGTBI

Ajuntament de
Rubí

P0818300F

PROJECTES
ANTENES PIDCES

2016/0011321 10.000,00 10.000,00 17/Y/234999 1803900435 G/60302/23110/46280

Oficina Pla Jove

Ajuntament de
Puigdàlber
Ajuntament de
Puigdàlber
Ajuntament de
Puig-reig

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

1.995,97 17/Y/235005 1803900434 G/60302/23110/46280

Centre gestor

Oficina Pla Jove

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Sabadell

NIF Ens

P0818600I

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Incorporació de 2
motocicletes
2016/0011271 6.000,00
elèctriques a la flota de
vehicles municipals

6.000,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Oficina Tècnica
17/Y/239948 1803900841 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

P0819000A

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

2016/0011322 6.000,00

6.000,00

17/Y/240838 1803900586 G/60303/23110/46280

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

Ajuntament de
Sant Adrià de
Besòs

P0819300E

PROGRAMA
MUNICIPAL DE
NATACIÓ
TERAPÈUTICA

2016/0011014 5.000,00

667,50

17/Y/237550 1803900380 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Sant Adrià de
Besòs

P0819300E

Fires Locals: accions
de foment

2016/0011265 1.300,00

1.300,00

17/Y/240170 1803900759 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

P0819500J

Funcionament i
manteniment de les
escoles bressol
municipals

Ajuntament de
Sallent

Ajuntament de
Sant Andreu de
la Barca
Ajuntament de
Sant Andreu de
la Barca

P0819500J

2016/0011204 10.151,00 10.151,00 17/Y/238904 1803900333 G/40300/32000/46280

Programa de formació
inicial en Auxiliar de
2016/0011204 9.691,00
Comerç i Atenció al
Públic

9.691,00

17/Y/238906 1803900334 G/40300/32000/46280

Gerència de
Serveis
d'Educació
Gerència de
Serveis
d'Educació

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Sant Andreu de
la Barca

P0819500J

Ajuntament de
Sant Andreu de
la Barca
Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Plans i projectes de
Polítiques d'Igualtat de 2016/0011320 9.806,00
gènere i LGTBI

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

9.806,00 17/Y/241032 1803900509 G/60301/23110/46280

Centre gestor

Oficina de les
Dones i LGTBI

P0819500J

Polítiques locals de
diversitat i ciutadania

2016/0011322 9.313,00

9.313,00

17/Y/240806 1803900570 G/60303/23110/46280

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

P0819700F

Millora del material
inventariable
d'equipaments
esportius

2016/0011014 1.873,71

62,14

17/Y/237360 1803900446 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

P0819900B

Ampliació del Sistema
de Telegestió de la
2016/0011254 2.577,00
climatització d'edificis
municipals

2.577,00

Oficina Tècnica
17/Y/239999 1803900776 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Sant Celoni

Adquisició d'un vehicle
elèctric per substituirP0820100F
ne un de 19 anys
2016/0011269 5.736,00
d'antiguitat adscrits als
serveis socials

5.736,00

Oficina Tècnica
17/Y/239911 1803900801 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Sant Celoni

P0820100F

8.622,00

17/Y/236242 1803900868 G/60401/31100/76280

Adquisició de
desfibril·ladors

2016/0011009 8.622,00

Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

P0820400J

Instal·lació d'anclatges
de seguretat i càrrega
2016/0011254 2.257,00
elèctrica per bicis
elèctriques

2.257,00

Oficina Tècnica
17/Y/239924 1803900777 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Sant Cugat
Sesgarrigues

P0820500G

Adequació acústica de
la Sala del Cafè
2016/0011263 2.561,41
municipal

1.361,42

17/Y/239108 1803900666 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Ajuntament de
Sant Cugat
Sesgarrigues

Servei d’inspecció i
verificació d’activitats a
P0820500G
2016/0011316 1.100,00
Sant Cugat
Sesgarrigues

105,72

17/Y/238499 1803900346 G/50300/15100/46280

Oficina Activitats

Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires

P0820700C

3.374,00

17/Y/237909 1803900353 G/40400/34100/46280

Oficina Activitats
Esportives

25,20

17/Y/237960 1803900388 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès

Ajuntament de
Sant Feliu de
Codines
Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat

Esdeveniments i
programes

2016/0011014 6.748,00

L'esport com a activitat
integradora en
P0820900I
2016/0011014 1.435,20
situacions de risc
social
ELECTRIFICACIÓ DE
LA FLOTA
P0821000G
MUNICIPAL DE
2016/0011269 4.780,00
TURISMES I
FURGONETES

4.780,00

Oficina Tècnica
17/Y/239867 1803900802 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Fost de
Campsentelles

NIF Ens

P0821000G

P0820800A

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Programa de seguretat
2016/0011009 3.000,00
alimentaria
TOTS FEM ESPORT
2017

2016/0011014

382,72

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

41,47

17/Y/236212 1803900632 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

382,72

17/Y/237663 1803900415 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

1.000,00

17/Y/239821 1803900719 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

5.253,84

Ajuntament de
Sant Fost de
Campsentelles

Campanyes de " SANT
P0820800A
2016/0011259 1.000,00
FOST VERD I NET"

Ajuntament de
Sant Fost de
Campsentelles

P0820800A

17/Y/236592 1803900821 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada

Adquisició d'un
software, serveis
d'implantació i posada
en marxa d'un sistema
P0822500E
2016/0011218 10.000,00 10.000,00 17/Y/239595 1803900660 G/14200/49100/46280
de gestió d'expedients
electrònics per a
l'Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

MUNICIPIS
CARDIOPROTEGITS

2016/0011009 6.381,54

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada

NIF Ens

Actuació

P0822500E

Programa de
Seguretat Alimentària
Municipal de Sant
Joan de Vilatorrada
2017

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

2016/0011009 1.943,80

1.943,80

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

17/Y/236628 1803900870 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Julià de
Vilatorta

P0821800J

Camins escolars

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

17/Y/239717 1803900720 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Sant Just
Desvern

P0821900H

Mercats municipals:
accions de foment

2016/0011265 2.000,00

2.000,00

17/Y/240237 1803900760 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
Sant Llorenç
d'Hortons

P0822000F

Gimnàstica tallers
d'educació emocional
per la gent gran

2016/0011009 3.939,84

129,90

17/Y/236542 1803900637 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca

P0822700A

Programa de
participació ciutadana

2016/0011322 3.000,00

3.000,00

17/Y/240815 1803900604 G/60303/23110/46280

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca

P0822700A

Beques esportives per
prevenir el risc
2016/0011014 1.913,60
d'exclusió

1.913,60

17/Y/237945 1803900418 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca

P0822700A

Programa
d'emprenedoria i
dinamització juvenil

Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca

P0822700A

Campanya de
sensibilització
ambiental i residus

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

17/Y/239756 1803900722 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca

P0822700A Animals de companyia 2016/0011009 1.000,00

1.000,00

17/Y/236559 1803900907 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Martí
Sesgueioles

P0822800I

Ajuntament de
Sant Martí
Sesgueioles

P0822800I

Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles

P0823200A

Implementació del
model de recollida
selectiva de residus
porta a porta
Desfibril·lador mòbil
per cotxe brigada
municipal
Construcció d'un
mòdul de wc públic a
la zona del mercat
setmanal

2016/0011321 2.327,11

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

2.327,11 17/Y/234945 1803900438 G/60302/23110/46280

Centre gestor

Oficina Pla Jove

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

17/Y/239624 1803900723 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2016/0011009 2.000,00

836,10

17/Y/237083 1803900822 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

2016/0011265 9.400,00

9.400,00

17/Y/240175 1803900810 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Sant Pere de
Torelló

Ajuntament de
Sant Pere de
Torelló

Ajuntament de
Sant Pere de
Torelló

NIF Ens

Actuació

P0823300I

Sant Pere Torelló, un
poble participatiu

P0823300I

ESTALVIEM
ENERGIA

P0823300I

Ajuntament de
P0823500D
Sant Pol de Mar

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

2016/0011322 6.280,00

6.280,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

17/Y/240709 1803900550 G/60303/23110/46280

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

17/Y/239763 1803900724 G/50500/17221/46280

Eficiència energètica a
l'Escola Bressol l'Avet,
l'Ajuntament i la
2016/0011254 1.937,00
Central Tèrmica de
Biomassa

1.937,00

Oficina Tècnica
17/Y/239864 1803900779 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Actuacions Escola
Verda

2016/0011259

500,00

RENOVACIÓ
Ajuntament de
LAVABOS MERCAT
P0823500D
2016/0011265 7.800,00
Sant Pol de Mar
DELS DIVENDRES de
SANT POL DE MAR

500,00

17/Y/239835 1803900725 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

7.800,00

17/Y/240174 1803900914 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Sant Quirze de
Besora
Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Actuació

P0823700J

Esport per prevenir el
risc d'exclusió 2017

2016/0011014 1.339,52

P0823800H

Programa igualtat de
gènere i LGTBI

2016/0011320 10.399,00 10.399,00 17/Y/241043 1803900504 G/60301/23110/46280

Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès

Pressupostos
participatius 2018 i Pla
P0823800H
2016/0011322 9.745,00
de Convivència i
Civisme

Ajuntament de
Sant Vicenç de
Montalt

P0826400D

Electrificació de flotes
municipals: turismes i
furgonetes

2016/0011269 5.258,00

P0824400F

CENTRE DE
RECURSOS
JUVENILS CAN
CARLETES .
PARTICIPACIÓ,
LLEURE I COHESIÓ
SOCIAL.

2016/0011321 4.436,66

Ajuntament de
Santa Coloma
de Cervelló

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

5,52

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

17/Y/237681 1803900390 G/40400/34100/46281

Centre gestor

Oficina Activitats
Esportives
Oficina de les
Dones i LGTBI
Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

9.745,00

17/Y/240713 1803900551 G/60303/23110/46280

5.258,00

Oficina Tècnica
17/Y/240043 1803900803 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

4.436,66 17/Y/234886 1803900439 G/60302/23110/46280

Oficina Pla Jove

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Santa Maria de
Besora

P0825300G

ADQUISICIÓ DE
VEHICLE ELÈCTRIC

Ajuntament de
Santa Maria de
Miralles

P0825700H

Ajuntament de
Santa Maria
d'Oló

P0825800F

Ajuntament de
Santa Perpètua
de Mogoda

P0826000B

ATENCIÓ ANIMALS
ABANDONATS A LA
VIA PÚBLICA
Itineraris autoguiats
per descobrir i
promocionar el
patrimoni natural i
cultural local
Creació punt LGTBITallers formatius
escoles

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA I
TRANSPARÈNCIA
AJUNTAMENT DE
SANTPEDOR

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADORS

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

2016/0011269 5.736,00

2016/0011009

800,00

2016/0011344 1.000,00

2016/0011320 4.500,00

5.736,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Oficina Tècnica
17/Y/239947 1803900804 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

800,00

17/Y/237097 1803900875 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

1.000,00

17/Y/240614 1803900534 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

4.500,00 17/Y/241063 1803900503 G/60301/23110/46280

Oficina de les
Dones i LGTBI

2016/0011218 7.000,00

7.000,00

17/Y/239578 1803900661 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

2016/0011009 4.266,25

4.266,25

17/Y/236579 1803900908 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Seva

P0826900C

Instal·lació de 2
lavabos portàtils
adaptats al mercat
setmanal municipal

2016/0011265 2.500,00

2.500,00

17/Y/240228 1803900758 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
Súria

P0827400C

Esport per prevenir el
risc d'exclusió

2016/0011014 1.500,00

1.500,00

17/Y/237672 1803900419 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

P0827400C

Atenció als animals
perduts i abandonats i
consolidació i millora 2016/0011009 1.000,00
de les colònies
controlades de gats

1.000,00

17/Y/236435 1803900876 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Talamanca

P0827700F

II Jornada del Medi
Ambient de
Talamanca:
2016/0011259
Aprofitament i usos de
l'aigua de pluja

17/Y/239739 1803900728 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Tiana

P0828200F

Dinamització Casal de
2016/0011321 4.436,66
Joves

4.436,66 17/Y/234820 1803900442 G/60302/23110/46280

Oficina Pla Jove

P0828200F

Gestió de la
dinamització en
conveni amb
l'Associació de
Comerciants de Tiana

Ajuntament de
Súria

Ajuntament de
Tiana

700,00

2016/0011265 3.500,00

700,00

3.500,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

17/Y/240088 1803900807 G/30300/43100/46280

Centre gestor

Gerència de
Serveis de
Comerç

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Torelló

NIF Ens

P0828400B
P0828500I

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

P0828900A

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

P0828900A

Actuació

Municipis
cardioprotegits
SEGURETAT
ALIMENTARIA

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública

2016/0011009 3.279,00

3.279,00

17/Y/236712 1803900909 G/60401/31100/76280

2016/0011009 2.520,00

1.008,00

17/Y/236821 1803900716 G/60401/31100/46280

2016/0011204 3.241,00

3.241,00

17/Y/238900 1803900336 G/40300/32000/46280

Gerència de
Serveis
d'Educació

Millora de l'èxit escolar
i de la participació
2016/0011204 2.870,00
ciutadana

2.870,00

17/Y/238970 1803900337 G/40300/32000/46280

Gerència de
Serveis
d'Educació

Funcionament
d'escoles bressol
municipals

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

P0828900A

Convivència, diversitat
2016/0011322 1.350,00
i participació ciutadana

1.350,00

17/Y/240703 180390555 G/60303/23110/46280

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

P0828900A Municipi cardioprotegit 2016/0011009 3.300,00

3.300,00

17/Y/236836 1803900910 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

17/Y/239642 1803900729 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
Vallbona
d'Anoia

P0829200E

Activitats de
sensibilització i
educació ambiental

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Vallcebre

ACTUACIONS
D'EFICIÈNCIA I
ESTALVI ENERGÈTIC
P0829300C EN LA IL·LUMINACIÓ 2016/0011254 2.097,00
EXTERIOR
MUNICIPAL A
VALLCEBRE.

2.097,00

Oficina Tècnica
17/Y/239868 1803900782 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Vallirana

Inspecció de
condicions higièniques
i sanitàries dels
P0829600F
establiments
2016/0011009 3.000,00
d'alimentació i
restauració de
Vallirana

3.000,00

17/Y/236204 1803900877 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Vallromanes

P0829700D

Renovar equipaments
de Basquet

2016/0011014 1.873,71

1.873,71

17/Y/237454 1803900469 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

P0830200B

Subministrament de 2
motocicletes
elèctriques per a la
policia local.

2016/0011271 6.000,00

6.000,00

Oficina Tècnica
17/Y/239895 1803900834 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Viladecans

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Actuació

Centre gestor

Ajuntament de
Viladecans

P0830200B

VIGILÀNCIA I
CONTROL
D'ESTABLIMENTS
D'ALIMENTACIÓ
MINORISTA I DE
RESTAURACIÓ

2016/0011009 30.035,00

6.007,00

17/Y/236203 1803900735 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Viladecavalls

P0830100D

Funcionament
d'escoles bressol
municipals

2016/0011204 3.832,00

3.832,00

17/Y/239030 1803900338 G/40300/32000/46280

Gerència de
Serveis
d'Educació

Ajuntament de
Viladecavalls

P0830100D

Funcionament Escola
Municipal de Música
Pau Casals

2016/0011204 3.432,00

3.432,00

17/Y/239031 1803900339 G/40300/32000/46280

Gerència de
Serveis
d'Educació

Ajuntament de
Viladecavalls

P0830100D

Esdeveniment i
Programa

2016/0011014 6.748,00

6.748,00

17/Y/237790 1803900420 G/40400/34100/46280

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Viladecavalls

P0830100D

FESTIVAL DE
CURTMETRATGES

2016/0011321 1.875,00

1.875,00 17/Y/234813 1803900443 G/60302/23110/46280

Oficina Pla Jove

Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

Edificis. Escola Dolors
P0830600C Piera i Escola Cristòfor 2016/0011219 10.000,00 10.000,00 17/Y/239518 1803900676 G/14200/49100/46280
Mestre

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

NIF Ens

P0830600C

Actuació

Edificis. Casa de la
Vila

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

2016/0011219 10.000,00 10.000,00 17/Y/239523 1803900677 G/14200/49100/46280

Esdeveniments i
programes:
Dinamització esportiva
Ajuntament de
P0830400H a Vilanova de Sau (XV 2016/0011014 3.400,00
Vilanova de Sau
caminada popular a
Vilanova de Sau i curs
de natació escolar)

Centre gestor

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

17/Y/238156 1803900355 G/40400/34100/46280

Oficina Activitats
Esportives

2016/0011321 5.534,04

5.534,04 17/Y/235025 1803900445 G/60302/23110/46280

Oficina Pla Jove

250,00

17/Y/239111 1803900672 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

108,57

17/Y/238262 1803900762 G/30101/24100/46280

Servei Mercat de
Treball

Ajuntament de
Vilanova del
Camí

P0830300J

Vilanova Jove - Pla
d'actuacions 2017

Ajuntament de
Vilanova del
Camí

P0830300J

Adquisició de
sonòmetre per la
Policia Local

2016/0011261

Ajuntament de
Vilanova i la
Geltrú

P0830800I

Espai Oportunitat

2016/0011012 27.967,61

250,00

1.700,00

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Vilassar de Mar

NIF Ens

Actuació

P0821700B

Substitució d'una
motocicleta antiga de
la Brigada municipal
per una elèctrica

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

2016/0011271 4.809,00

Pla de promoció del
comerç urbà de
2016/0011265 4.000,00
Vilassar de Mar
Programa de
Ajuntament de
P0821700B Seguretat Alimentària 2016/0011009 8.400,00
Vilassar de Mar
2017
Ajuntament del
DESFIBRIL·LADOR
P0802600G
2016/0011009 2.357,08
Brull
PER A COLL FÒRMIC
Ajuntament de
Vilassar de Mar

P0821700B

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

4.809,00

Oficina Tècnica
17/Y/239952 1803900835 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

4.000,00

17/Y/240454 1803900879 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

1.680,00

17/Y/236606 1803900740 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

1.193,18

17/Y/236769 1803900824 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

P0811700D

Beques Campus
Esportiu FAKALÓ
2017

2016/0011014 2.392,00

272,08

17/Y/237710 1803900398 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament del
Papiol

P0815700J

Millora de les
condicions acústiques
de la biblioteca
municipal

2016/0011263 5.956,21

5.956,21

17/Y/239117 1803900674 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Ajuntament del
Pont de
Vilomara i
Rocafort

P0818100J

Fes Esport

2016/0011014 4.200,00

1.859,75

17/Y/237587 1803900400 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament del
Masnou

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament dels
P0816900E
Prats de Rei

Millora d'instal·lacions
tècniques a la piscina
municipal 2017

Ajuntament dels
P0816900E
Prats de Rei

IMPLEMENTACIÓ
DEL MODEL DE
RECOLLIDA
SELECTIVA DE
RESIDUS PORTA A
PORTA

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

2016/0011014 3.499,67

2016/0011259 1.000,00

Intervenció preventiva i
educativa en els
2016/0011321
espais d'oci nocturn

17/Y/239845 1803900736 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

964,75 17/Y/234855 1803900427 G/60302/23110/46280

Oficina Pla Jove

1.000,00

Ajuntament
d'Esparreguera

P0807500D

Seguretat Alimentària

2016/0011009 3.250,00

650,00

P0810100H

Substitució d'un
vehicle de la brigada
municipal per un
vehicle elèctric

2016/0011269 5.736,00

5.736,00

P0810100H

Integració a la
plataforma SENTILO
del complex LES
COMES

Ajuntament
d'Igualada

2016/0011219 7.000,00

Centre gestor

Oficina
Equipaments
Esportius

P0807500D

Ajuntament
d'Igualada

Aplicació
pressupostària

17/Y/237368 1803900471 G/40400/34200/76281

3.499,67

Ajuntament
d'Esparreguera

964,75

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

7.000,00

17/Y/236143 1803900749 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Oficina Tècnica
17/Y/239973 1803900793 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

17/Y/239519 1803900678 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Centre gestor

9.000,00

17/Y/239522 1803900679 G/14200/49100/46280

2016/0011053 10.000,00

928,03

17/Y/239428 1803900856 G/11200/92400/46280

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

L'ESPORT PER A
TOTHOM

2016/0011014 7.000,00

7.000,00

17/Y/237625 1803900421 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

P0814300J

Olvan Municipi
Cardioprotegit

2016/0011009 3.000,00

3.000,00

17/Y/236249 1803900905 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

P5800013D

Jornades de Medi
Ambient i Energia
2017

17/Y/239676 1803900738 G/50500/17221/46580

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament
d'Igualada

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

Olesa solidària

Ajuntament
d'Olivella

P0814700A

Ajuntament
d'Olvan

Consell
Comarcal de
l'Alt Penedès

Aplicació
pressupostària

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Integració a la
plataforma SENTILO
P0810100H
2016/0011219 9.000,00
de l'edifici consistorial i
l'escola Garcia Fossas

Consell
Comarcal de
l'Alt Penedès

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

P5800013D

Implantació gestió
d'expedients

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

2016/0011218 13.000,00 13.000,00 17/Y/239584 1803900680 G/14200/49100/46580

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Consell
Comarcal de
l'Anoia

Projecte d'implantació
duna eina per a la
P5800006H
2016/0011218 13.000,00 13.000,00 17/Y/239558 1803900681 G/14200/49100/46580
gestió electrònica dels
expedients.

Consell
Comarcal del
Bages

Caminada Oliba 2017 Esdeveniments
P5800009B esportius de caràcter 2016/0011014 1.500,00
puntual i de
participació oberta

Consell
Comarcal del
Bages

Projecte administració
P5800009B electrònica del Consell 2016/0011218 13.000,00 13.000,00 17/Y/239592 1803900682 G/14200/49100/46580
Comarcal del Bages

Consell
Comarcal del
Maresme

P5800008D

Solucions
d'administració digital

0,01

17/Y/237777 1803900403 G/40400/34100/46580

2016/0011218 13.000,00 13.000,00 17/Y/239535 1803900685 G/14200/49100/46580

Centre gestor

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Oficina Activitats
Esportives
Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Consorci per a
la Gestió de
Residus del
Vallès Oriental

NIF Ens

Actuació

P5809509B

FUROSHIKI
Embolcalls creatius
amb material reciclat

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

17/Y/239637 1803900741 G/50500/17221/46780

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

FUNCIONAMENT DE
CENTRES I SERVEIS
Entitat Municipal
MUNICIPALS DE
Descentralitzada P0800249E
2016/0011204 1.719,00
FORMACIÓ DE
de Bellaterra
PERSONES
ADULTES

1.719,00

17/Y/239057 1803900340 G/40300/32000/46880

Gerència de
Serveis
d'Educació

1.740,00

17/Y/239059 1803900341 G/40300/32000/46880

Gerència de
Serveis
d'Educació

17/Y/240696 1803900596 G/60303/23110/46880

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

Entitat Municipal
Descentralitzada P0800249E
de Bellaterra

FUNCIONAMENT
D'ESCOLES I
SERVEIS
MUNICIPALS DE
MUSICA I ARTS

Entitat Municipal
Descentralitzada P0800249E
de Bellaterra

FINANÇAMENT EN
L'AMBIENT DE LA
CONVIVÈNCIA
DIVERSITAT I
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

2016/0011204 1.740,00

2016/0011322 6.424,00

6.424,00

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Entitat Municipal
Descentralitzada P0800249E
de Bellaterra

Actuació

ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ I
EDUCACIÓ
AMBIENTAL

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

2016/0011259 1.000,00

1.000,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

17/Y/239827 1803900742 G/50500/17221/46880

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2016/0011322 5.388,00

5.388,00

17/Y/240700 1803900597 G/60303/23110/46880

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

Entitat Municipal
Esdeveniment esportiu
Descentralitzada
P0800314G local pedalada popular 2016/0011014 2.400,00
de Sant Miquel
BTT
de Balenyà

2.400,00

17/Y/237607 1803900422 G/40400/34100/46880

Oficina Activitats
Esportives

Entitat Municipal
Descentralitzada P0800003F
de Valldoreix

2016/0011269 4.302,00

4.302,00

Oficina Tècnica
17/Y/239941 1803900806 G/50500/17210/76880 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

SUBSTITUCIÓ
VEHICLE DE 13 ANYS
P0800008E
2016/0011269 4.302,00
I MIG DEL CAAD
PENEDÈS

4.302,00

Oficina Tècnica
17/Y/239942 1803900823 G/50500/17210/76380 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Entitat Municipal
Descentralitzada
P0800314G
de Sant Miquel
de Balenyà

Mancomunitat
Intermunicipal
del Penedès i
Garraf

Desenvolupament del
pla de participació

Adquisició vehicle
elèctric per a serveis
territorials

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Mancomunitat
Intermunicipal
Voluntària
Segarrenca

P0800045G

Adquisició d'un
sonòmetre i un
calibrador

Núm.
expedient
SIGC

Import
Import
concedit revocació
(EUR)
(EUR)

2016/0011261 2.713,64

2.713,64

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

17/Y/239118 1803900687 G/50500/17220/46380

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. ACCEPTAR la renúncia dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al
31 de març de 2018, que s’indiquen a continuació, d’acord amb els informes dels
centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient:

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Beques Esportives
per Infants en Risc
d'Exclusió

2016/0011014

Ajuntament
d'Alella

P0800300F

Sistemes d'informació
2016/0011218
municipals
Beques esportives
per infants i jovesadults en risc
d'exclusió.

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

1.913,60

1.913,60

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

17/Y/237954 1803900404 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

9.000,00

2.956,49

17/Y/239554 1803900645 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Ajuntament
d'Arenys de
Munt

P0800700G

2016/0011014

5.740,80

1.375,30

17/Y/237729 1803900358 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament
d'Arenys de
Munt

ACTIVITATS PER AL
FOMENT DE LES
PRÀCTIQUES
P0800700G
2016/0011009
CORRECTES EN LA
MANIPULACIÓ
D'ALIMENTS

6.400,00

255,26

17/Y/236611 1803900455 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament
d'Argençola

P0800800E

1.000,00

153,00

17/Y/236985 1803900460 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Recollida animals
abandonats

2016/0011009

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

1.797,62

17/Y/239598 1803900647 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

2.000,00

246,71

17/Y/236862 1803900461 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

1.000,00

1.000,00

17/Y/239394 1803900587 G/40103/33410/46280

Oficina Difusió
Artística

17/Y/236406 1803900465 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

Solucions
2016/0011218 11.100,00
d'administració digital

Ajuntament
d'Avià

P0801100I

Instal·lació
desfibril·lador als
2016/0011009
equipaments escolars

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

P0801300E

Festival de música del
jaciment ibèric de la 2016/0011264
Font de la Canya

Ajuntament de
Badalona

P0801500J

Ajuntament de
P0831200A
Badia del Vallès

Import
renúncia
(EUR)

Municipis
cardioprotegits

2016/0011009

3.000,00

0,36

SUBSTITUCIÓ DE
VEHICLE DIESEL
PER VEHICLE
ELÈCTRIC

2016/0011269

6.214,00

6.214,00

Oficina Tècnica
17/Y/239979 1803900784 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Bagà

Ajuntament de
Bagà

Ajuntament de
Balsareny

Ajuntament de
Balsareny

NIF Ens

Actuació

P0801600H

PROGRAMA DE
MILLORA DE LES
COMPETÈNCIES
COMUNICATIVES
BÀSIQUES EN
CATALÀ

Núm.
expedient
SIGC

2016/0011322

ESPORT PER
PREVENIR EL RISC
P0801600H
2016/0011014
D'EXCLUSIÓ A
BAGÀ
RECURSOS PER
DESENVOLUPAR
P0801800D
2016/0011320
POLÍTIQUES SOBRE
LA DONA I LGTBI

P0801800D

PRESSUPOST
2016/0011322
PARTICIPATIU 2017

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

1.000,00

1.000,00

17/Y/240737 1803900559 G/60303/23110/46280

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

861,12

861,12

17/Y/237714 1803900405 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

1.999,99

6.455,00

376,47 17/Y/241126 1803900510 G/60301/23110/46280

4.015,64

17/Y/240729 1803900553 G/60303/23110/46280

Oficina de les
Dones i LGTBI
Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Balsareny

P0801800D

ESDEVENIMENTS I
PROGRAMES

2016/0011014

1.999,99

1.437,27

17/Y/237588 1803900349 G/40400/34100/46280

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Balsareny

P0801800D

2016/0011014

861,12

533,55

17/Y/237601 1803900359 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

2016/0011009

3.200,00

2.034,25

17/Y/236149 1803900467 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

2016/0011009

6.000,00

3,24

17/Y/236267 1803900470 G/60401/31100/76280

2016/0011009

1.500,00

78,25

17/Y/236603 1803900475 G/60401/31100/76280

Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de
Bellprat
Ajuntament de
Berga

ESPORT PREVENIR
PER EL RISC
D'EXCLUSIÓ
ACTIVITATS I
TALLERS PER A LA
P0801800D
PROMOCIÓ
D'HÀBITS
SALUDABLES
COMPRA
P0801800D
DESFIBRIL·LADORS
Desfibril·lador vehicle
P0802100H
municipal

P0802200F

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Projecte administració
2016/0011218 16.000,00
electrònica 2017

2.257,01

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

17/Y/239559 1803900648 G/14200/49100/46280

Centre gestor

Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública
Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
Secretaria General

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Ajuntament de
Berga

P0802200F

ADQUISICIÓ DE
2016/0011009
DESFIBRIL·LADORS

4.500,00

2.686,21

17/Y/236266 1803900476 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Campanya de suport
als refugiats

2016/0011053

2.000,00

2.000,00

17/Y/239463 1803900837 G/11200/92400/46280

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

Ajuntament de
Borredà

Novena mostra de
P0802400B formatge artesanal de 2016/0011265
Catalunya

1.300,00

1.300,00

17/Y/240497 1803900473 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Borredà

P0802400B

Control animals de
2016/0011009
companyia a Borredà

1.000,00

301,00

17/Y/236761 1803900477 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
P0802800C
Cabrera d'Anoia

Dinamització del teixit
comercial a Cabrera 2016/0011265
d'Anoia

2.700,00

789,44

17/Y/240431 1803900474 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
La imatgeria Festiva a
P0802900A
2016/0011045
Cabrera de Mar
Cabrera de Mar

1.465,25

1.465,25

Inspecció i verificació
d'activitats
2016/0011316
comunicades

1.115,00

304,30

P0803100G

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Ens destinatari

Ajuntament de
Calaf

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Centre gestor

Servei Imatge
17/Y/238425 1803900456 G/11100/92050/46280 Corp.,Dif.,Esdev.i
Proj.Edit
17/Y/238483 1803900343 G/50300/15100/46280

Oficina Activitats

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

REACTIVA'T

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

2016/0011012 16.200,00

998,50

17/Y/238242 1803900364 G/30101/24100/46280

Servei Mercat de
Treball

P0803400A

Adquisició d'un
desfibril·lador pel
vehicle del servei de
Guàrdies Municipals

2016/0011009

1.911,00

398,50

17/Y/236861 1803900478 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

P0803200E

Millora del material
inventariable
d'equipaments
esportius a Caldes
d'Estrac

2016/0011014

1.000,00

54,25

17/Y/237362 1803900064 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Ajuntament de
Calella

Jornada "Ciutats
Europees de l'Esport:
P0803500H
2016/0011054
la Diplomàcia local
esportiva"

2.500,00

2.500,00

17/Y/239510 1803900278 G/11200/92061/46280

Oficina d'Europa i
Estratègia
Internacional

Ajuntament de
Calldetenes

P0822400H

3.283,20

122,40

17/Y/236152 1803900479 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Calders

Promoció de la salut

2016/0011009

Àrea de Presidència
Secretaria General

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Callús

P0803700D

Atenció als animals
abandonats i control
de les colònies de
gats de carrer

2016/0011009

Ajuntament de
Calonge de
Segarra

P0803600F

Esport per prevenir el
2016/0011014
risc d'exclusió

Ajuntament de
Calonge de
Segarra

P0803600F

Taller d'alimentació
saludable

2016/0011009

2.000,00

234,52

17/Y/236517 1803900481 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Canet de Mar

P0803900J

Control i pla de
reducció d'aus
urbanes

2016/0011009

6.900,00

3.143,62

17/Y/236393 1803900482 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Canet de Mar

P0803900J

Tallers de promoció
2016/0011009
de la salut als centres

2.000,00

535,62

17/Y/236514 1803900483 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

2.296,32

2.296,32

17/Y/237952 1803900060 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ens destinatari

Ajuntament de
Canovelles

P0804000H

BEQUES
ACTIVITATS
ESPORTIVES
D'ESTIU 2017

2016/0011014

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

1.000,00

365,00

17/Y/236535 1803900480 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

191,36

95,68

17/Y/237946 1803900360 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Ajuntament de
Canovelles

INSTAL·LACIÓ 2
PUNTS DE LLUM AL
P0804000H
2016/0011265 11.200,00
MERCAT DE
CANOVELLES

1.557,29

Ajuntament de
Cànoves i
Samalús

P0804100F

Polítiques d'Igualtat

2016/0011320

2.000,00

Ajuntament de
Cànoves i
Samalús

P0804100F

Control plagues
urbanes

2016/0011009

2.000,00

576,60

17/Y/237160 1803900484 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Cardona

P0804600E

ADQUISICIÓ D'UN
DEA PEL VEHICLE
DE LA POLICIA
MUNICIPAL

2016/0011009

1.700,00

7,21

17/Y/236264 1803900485 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Carme

Implantació de
mesures de gestió
P0804700C
2016/0011254
sostenible ambiental i
econòmica

1.937,00

880,00

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

17/Y/240281 1803900605 G/30300/43100/46280

197,00 17/Y/241085 1803900505 G/60301/23110/46280

Centre gestor

Oficina Mercats i
Fires Locals
Oficina de les
Dones i LGTBI

Oficina Tècnica
17/Y/239866 1803900770 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

3.630,00

546,90

17/Y/236758 1803900486 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Casserres

DESFIBRIL·LADORS
MÒBILS PER A
DIFERENTS
P0804800A
2016/0011009
ACTIVITATS
ESPORTIVES I
CULTURALS.

Ajuntament de
Castellar de
n'Hug

P0805100E

Animals de
companyia

2016/0011009

1.000,00

581,00

17/Y/236532 1803900487 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Castellar de
n'Hug

P0805100E

Instal·lació
desfibril·ladors

2016/0011009

6.100,00

0,08

17/Y/237091 1803900488 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Castellar del
Vallès

SUPORT DE LA
GESTIÓ DE LA
DINAMITZACIÓ EN
EL CENTRE
P0805000G COMERCIAL URBÀ I 2016/0011265
EN EL MERCAT
MUNICIPAL DE
CASTELLAR DEL
VALLÈS

3.200,00

1.200,00

17/Y/240095 1803900522 G/30300/43100/46280

Gerència de
Serveis de
Comerç

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

500,00

25,00

17/Y/238076 1803900402 G/40400/34100/46284

Oficina Activitats
Esportives

1.300,00

135,96

17/Y/240464 1803900590 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

2.507,62

17/Y/238274 1803900365 G/30101/24100/46280

Servei Mercat de
Treball

800,00

17/Y/236756 1803900489 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Castellbisbal

CICLE DE
P0805300A PASSEJADES PER A 2016/0011014
LA GENT GRAN

Ajuntament de
Castellfollit del
Boix

P0805800J

Fira de la mongeta de
2016/0011265
Castellfollit del Boix

Ajuntament de
Castellgalí

P0806000F

Projectes específics
per a la dinamització
del mercat de treball
local

2016/0011012 11.232,00

Ajuntament de
Castellgalí

P0806000F

Atenció als animals
abandonats a la via
pública

2016/0011009

1.000,00

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Castellnou de
Bages

P0806100D

ITINERARIS
AUTOGUIATS PER
DESCOBRIR I
PROMOCIONAR EL
PATRIMONI
NATURAL I
CULTURAL LOCAL

2016/0011344

1.000,00

1.000,00

17/Y/240677 1803900529 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

Ajuntament de
Castellnou de
Bages

P0806100D

ESPORT PER
PREVENIR RISC
2016/0011014
D'EXCLUSIÓ SOCIAL

2.487,68

144,90

17/Y/237738 1803900361 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Castellnou de
Bages

P0806100D

MILLORA LA
QUALITAT DE VIDA

2016/0011009

2.600,00

800,50

17/Y/236161 1803900490 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Castellnou de
Bages

P0806100D

ESPAIS
2016/0011009
CARDIOPROTEGITS

6.300,00

239,72

17/Y/237033 1803900491 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ens destinatari

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Castellolí

P0806200B

INSPECCIÓ I
VERIFICACIÓ
D'ACTIVITATS

2016/0011316

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

1.115,00

558,40

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

17/Y/238458 1803900387 G/50300/15100/46280

Centre gestor

Oficina Activitats

17/Y/239668

No incorporats a
romanents

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

17/Y/240053

No incorporats a
romanents

Oficina Tècnica
de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Castellolí

P0806200B

SEGONA SETMANA
2016/0011259
DEL MEDI AMBIENT

1.000,00

21,71

Ajuntament de
Castellolí

Substitució de
P0806200B lluminàries al barri de 2016/0011254
ca n'alzina

2.097,00

0,67

2016/0011285

8.842,53

6.457,29

17/Y/244133 1803900927 G/50405/17200/46281

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

ATENCIÓ ANIMALS
ABANDONATS I
2016/0011009
COLÒNIES DE GATS

1.000,00

0,06

17/Y/237119 1803900492 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Castellolí

P0806200B

Ajuntament de
Castellolí

P0806200B

OBERTURA DE
FRANJA
PERIMETRAL AL
NUCLI URBÀ

Àrea de Presidència
Secretaria General

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

6 Beques per l'esport 2016/0011014

478,40

284,80

17/Y/237666 1803900362 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

Actuacions en matèria
2016/0011009
de Sanitat Ambiental

9.293,97

1.635,35

17/Y/237143 1803900493 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Castellví de la
Marca

P0806400H

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors.

2016/0011009

1.881,55

480,37

17/Y/237089 1803900494 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Centelles

P0806600C

Commemoració dels
100 anys de l'intent
d'enderroc de Portal
de Centelles

2016/0011228

1.960,00

1.136,73

17/Y/239307 1803900328 G/40102/33220/46280

Oficina de
Patrimoni Cultural

Ajuntament de
Centelles

P0806600C

Esport i lleure per a
tothom

2016/0011014

3.731,52

693,52

17/Y/237735 1803900055 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

2016/0011009

3.610,00

2.213,36

17/Y/237090 1803900495 G/60401/31100/76280

2016/0011009

7.500,00

0,42

17/Y/236837 1803900496 G/60401/31100/76280

P0806600C
P0826800E

Desfibril·ladors
Centelles
CERCS
CARDIOPROTEGIT

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Ens destinatari

Ajuntament de
Centelles
Ajuntament de
Cercs

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Centre gestor

Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Cerdanyola del
Vallès

P0826600I

Digitalització i buidat
de fulls del padró
municipal d'habitants
anys 70

2016/0011228

Ajuntament de
Cerdanyola del
Vallès

P0826600I

Programa de
seguretat alimentaria

2016/0011009 20.100,00

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A

Material esportiu
inventariable 2017

Ajuntament de
Cervelló

P0806700A

Ajuntament de
Collsuspina

P0806900G

Ens destinatari

Desfibril·ladora
Cervelló 2017
III EDICIÓ
COLLSUSBIRRAFIRA DE LA
CERVESA

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2.700,00

2.700,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

17/Y/239314 1803900329 G/40102/33220/46280

14.331,79 17/Y/236218 1803900497 G/60401/31100/46280

Centre gestor

Oficina de
Patrimoni Cultural

Servei Salut
Pública

2016/0011014

1.873,71

70,97

17/Y/237384 1803900432 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

2016/0011009

1.397,55

1,69

17/Y/236256 1803900499 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

2016/0011265

1.300,00

15,95

17/Y/240536 1803900533 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Collsuspina

Ajuntament de
Copons
Ajuntament de
Copons

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Adquisició de dos
desfibril·ladors i
P0806900G
2016/0011009
formació a la
població.
Beques per prevenir
el risc d'exclusió fent
P0807000E
2016/0011014
activitats esportives a
Copons
P0807000E

Desfibril·lador per
equipar el nucli de
2016/0011009
Sant Pere de Copons

Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

P0807100C

Millora del materials
inventariable
d'equipaments
esportius

Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat

P0807200A

Activa't

2016/0011014

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2.500,00

654,75

17/Y/236996 1803900500 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

478,40

228,40

17/Y/237612 1803900370 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

2.000,00

185,00

17/Y/236258 1803900537 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

1.873,71

0,10

17/Y/237349 1803900433 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

3.594,49

17/Y/238304 1803900367 G/30101/24100/46280

Servei Mercat de
Treball

2016/0011012 52.875,00

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat

P0807200A

Cornellà "Ciutat
Cardioprotegida"

2016/0011009

5.400,00

604,77

17/Y/236540 1803900538 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
FigaróMontmany

FIGARÓP0813300A MONTMANY municipi 2016/0011009
cardioprotegit

3.990,58

0,73

17/Y/237094 1803900540 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Fígols

ADQUISICIÓ D'UNS
P0807900F DESFIBRIL·LADOR A 2016/0011009
FÍGOLS

2.000,00

9,55

17/Y/236839 1803900542 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Fogars de la
Selva

P0808100B

CONTROL DE
PLAGUES EDIFICIS
MUNICIPALS

2016/0011009

1.500,00

953,84

17/Y/236390 1803900544 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Fogars de la
Selva

P0808100B

DESFIBRIL·LADOR

2016/0011009

1.936,00

248,05

17/Y/236601 1803900545 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Fogars de
Montclús

P0808000D

Adquisició d'un
desfibril·lador

2016/0011009

6.500,00

3.044,48

17/Y/236600 1803900547 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Fonollosa

P0808300H

FIRA DEL
MENESTRAL DE
CAMPS

2016/0011265

1.300,00

376,23

17/Y/240466 1803900536 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Fonollosa

P0808300H DESFIBRIL·LADORS 2016/0011009

8.000,00

629,21

17/Y/236842 1803900549 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

1.300,00

1.300,00

17/Y/240501 1803900721 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Gavà

Em trauré l'ESO!
Millorant la
P0808800G
2016/0011012 18.103,07
incorporació al mercat
de treball.

Ajuntament de
Gavà

P0808800G

Adquisició
desfibril·ladors per a
la Policia Municipal

2016/0011009

4.230,00

4.230,00

17/Y/236763 1803900882 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

P0809000C

Adquisició de
programari i
complements per
mesurar el soroll

2016/0011261

3.766,16

244,33

17/Y/239079 1803900659 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Ajuntament de
Gelida

Fira de Sant Llop Fira de Pagès i
Artesans de Gallifa

2016/0011265

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

16.486,83 17/Y/238248 1803900371 G/30101/24100/46280

Centre gestor

Servei Mercat de
Treball

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Gironella

P0809100A

Ajuntament de
Gisclareny

P0809200I

Ajuntament de
Granera
Ajuntament de
Granera
Ajuntament de
Granera

Ajuntament de
Granollers

P0809400E
P0809400E
P0809400E

P0809500B

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
renúncia
(EUR)

4.000,00

392,39

17/Y/236872 1803900552 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

2016/0011009

2.000,00

8,55

17/Y/236904 1803900554 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

2016/0011316

1.115,00

155,78

17/Y/238462 1803900384 G/50300/15100/46280

Oficina Activitats

2016/0011009

2.400,00

19,76

17/Y/236660 1803900556 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

2016/0011009

1.000,00

400,00

17/Y/236903 1803900558 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

17/Y/239622 1803900695 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Actuacions anuals per
al control sanitari del 2016/0011009
municipi.
Adquisició d'un
desfibril·lador a
Gisclareny
Servei d'inspecció i
verificació d'activitats
Control integral de
plagues urbanes
Animals de
companyia (gossos i
gats)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Construcció d'una
pàgina web sobre
2016/0011259
qualitat de l'aire de la
ciutat de Granollers

1.000,00

1.000,00

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Granollers

P0809500B

Adquisició i
manteniment de
desfibril·ladors

2016/0011009

5.850,00

2.292,60

17/Y/236843 1803900560 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Gualba

P0809600J

DESFIBRIL·LADOR
MÒBIL PEL COTXE
DEL GUÀRDIA
MUNICIPAL

2016/0011009

1.500,00

139,95

17/Y/236404 1803900566 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
la Llacuna

P0810300D

PROMOCIÓ
D'ESTILS DE VIDA
SALUDABLES

2016/0011009

4.840,00

832,08

17/Y/236313 1803900571 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
la Llacuna

P0810300D

CONTROL
INTEGRAL DE
2016/0011009
PLAGUES URBANES

3.360,00

113,75

17/Y/236648 1803900572 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

P5831301F

Fomentem el
reciclatge a la Palma
de Cervelló

17/Y/239796 1803900699 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ajuntament de
la Palma de
Cervelló

2016/0011259

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

1.000,00

10,15

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
la Palma de
Cervelló

P5831301F

Petit Mercat

2016/0011265

2.000,00

3,50

17/Y/240235 1803900622 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
la Palma de
Cervelló

P5831301F

Comerç Integral

2016/0011265

5.000,00

201,65

17/Y/240448 1803900539 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
la Palma de
Cervelló

P5831301F

DESFIBRIL·LADOR

2016/0011009

4.000,00

152,20

17/Y/237087 1803900576 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
P0816500C
la Pobla de Lillet

ESPORT PER
PREVENIR EL RISC
D'EXCLUSIÓ A LA
POBLA DE LILLET

2016/0011014

574,08

574,08

17/Y/237721 1803900077 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
P0816500C
la Pobla de Lillet

Protecció als animals
(gossos i gats) a La 2016/0011009
Pobla de Lillet

1.000,00

161,50

17/Y/236565 1803900577 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

750,00

470,50

17/Y/236560 1803900580 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
la Quar

P0817600J

Gossos i gats
municipi de La Quar

2016/0011009

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
la Roca del
Vallès

P0818000B

Festa del Comerç,
Fira dels tres tombs i
Fira Sant Sadurní

2016/0011265

2.500,00

536,50

17/Y/240339 1803900541 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
la Roca del
Vallès

P0818000B

Desfibril·ladors Can
Tàpies i Pavelló Vell

2016/0011009

5.000,00

2.749,46

17/Y/236255 1803900581 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
l'Ametlla del
Vallès

P0800500A

Adquisició de tres
desfibril·ladors

2016/0011009

4.500,00

4.500,00

17/Y/236844 1803900895 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
les Cabanyes

P0802700E

Beques esportives

2016/0011014

574,08

74,08

17/Y/237935 1803900054 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
les Masies de
Roda

P0811500H

Control de les
plagues urbanes i la
legionel·losi

2016/0011009

2.000,00

253,97

17/Y/237161 1803900598 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
l'Esquirol

P0825400E

Beques d'esport per a
prevenir el risc
2016/0011014
exclusió social

1.817,92

958,32

17/Y/237569 1803900373 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
l'Estany

P0807800H

Animals de
companyia(gossos i
gats)

2016/0011009

1.000,00

792,06

17/Y/237134 1803900599 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

PROGRAMA
D'ASSESSORAMENT
COMERCIAL
P0810000J
INDIVIDUALITZAT 2016/0011265
(SEGELL DE
QUALITAT
COMERCIAL)

9.000,00

2.829,00

17/Y/240447 1803900543 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

PLA DE PROJECCIÓ
P0810000J INTERNACIONAL DE 2016/0011054 15.190,00
L'HOSPITALET

3.797,85

17/Y/239474 1803900276 G/11200/92061/46280

Oficina d'Europa i
Estratègia
Internacional

Ajuntament de
Llinars del
Vallès

Foment de la recollida
selectiva - fracció
2016/0011259
orgànica

17/Y/239690 1803900710 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

P0810500I

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

1.000,00

14,09

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Lluçà

P0810800C

Festival CANTI LA
FONT

2016/0011264

1.020,00

395,55

17/Y/239359 1803900589 G/40103/33410/46280

Oficina Difusió
Artística

Ajuntament de
Malgrat de Mar

P0810900A

Esport per prevenir el
2016/0011014
risc d'exclusió

3.827,20

540,20

17/Y/237637 1803900375 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

Les persones joves
2016/0011321
com a motor de canvi

9.951,94

0,40 17/Y/234839 1803900429 G/60302/23110/46280

Oficina Pla Jove

Ajuntament de
Manresa

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

P0811200E

17008-Projecte
Camins Escolars

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

2016/0011259

1.000,00

4,31

17/Y/239797 1803900717 G/50500/17221/46280

17131-Substitució de
tubs fluorescents per
2016/0011254
tubs Led al Edifici de
La Florinda

1.937,00

90,06

Oficina Tècnica
17/Y/239907 1803900771 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Manresa

Ajuntament de
Manresa
Ajuntament de
Manresa
Ajuntament de
Marganell
Ajuntament de
Marganell
Ajuntament de
Masquefa

NIF Ens

Actuació

P0811200E

17145-SENTILOEdifici La Florinda

P0811200E

17145-Connexió a
Sentilo de punt de
recàrrega de vehicle
elèctric del fabricant
SELBA

P0811200E
P0824200J

Manresa, ciutat
cardioprotegida
DESRATITZACIÓ I
LEGIONEL·LOSI

Núm.
expedient
SIGC

2016/0011219

Esport per a tots

7.500,00

2016/0011219 10.000,00

Import
renúncia
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

17/Y/239521 1803900671 G/14200/49100/46280

819,74

17/Y/239526 1803900665 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

585,68

3.300,00

3.300,00

17/Y/236832 1803900896 G/60401/31100/76280

2016/0011009

1.000,00

348,41

17/Y/236935 1803900600 G/60401/31100/46280

600,00

491,10

17/Y/236959 1803900601 G/60401/31100/46280

4.784,00

381,00

17/Y/237732 1803900376 G/40400/34100/46281

2016/0011014

Centre gestor

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

2016/0011009

P0824200J COLÒNIES DE GATS 2016/0011009
P0811800B

Import
concedit
(EUR)

Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública
Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

Desfibril·ladors en
cotxes patrulla

2016/0011009

5.354,25

5.354,25

17/Y/236602 1803900897 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Moià

Modernització
P0813700B estructures del mercat 2016/0011265
de Moià

6.000,00

1.341,38

17/Y/240186 1803900578 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
Moià

P0813700B

Accions del Pla de
Dinamització
Comercial de Moià

2016/0011265

4.000,00

1.165,94

17/Y/240362 1803900565 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Moià

P0813700B

ADQUISICIÓ
DESFIBRIL·LADOR
COTXE PATRULLA

2016/0011009

1.680,90

144,20

17/Y/236969 1803900602 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
P0812300B
Mollet del Vallès

Accions de
sensibilització per al
desenvolupament

2016/0011053

2.600,00

513,95

17/Y/239431 1803900840 G/11200/92400/46280

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

Inspecció i verificació
2016/0011316
de les activitats

1.115,00

1.115,00

17/Y/238466 1803900383 G/50300/15100/46280

Oficina Activitats

Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat

P0812600E

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Aplicació
pressupostària

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Montcada i
Reixac

P0812400J

III PLA LOCAL
D'IGUALTAT

Ajuntament de
Montesquiu

P0813000G

INSPECCIÓ I
VERIFICACIÓ
D'ACTIVITATS
COMUNICADES

2016/0011316

1.100,00

1.100,00

17/Y/238494 1803900347 G/50300/15100/46280

Oficina Activitats

Ajuntament de
Montmajor

P0813100E

Cens i esterilització
d'animals de
companyia 2017

2016/0011009

1.000,00

445,00

17/Y/236564 1803900606 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Montmeló

P0813400I

Millora material
inventariable

2016/0011014

1.500,00

1.097,64

17/Y/237401 1803900441 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

6.479,00

3.369,30

17/Y/236829 1803900608 G/60401/31100/76280

1.500,00

191,38

17/Y/236736 1803900609 G/60401/31100/76280

4.000,00

1.186,32

17/Y/240151 1803900523 G/30300/43100/46280

Ajuntament de
Montseny
Ajuntament de
Mura
Ajuntament de
Navarcles

P0813600D
P0813800J
P0813900H

2016/0011320 10.764,00

Adquisició d'un
2016/0011009
desfibril·lador
Desfibril·lador mòbil
2016/0011009
per a cotxe municipal
Dinamització
Comercial del
Navarcles

2016/0011265

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

10,00 17/Y/240944 1803900508 G/60301/23110/46280

Centre gestor

Oficina de les
Dones i LGTBI

Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública
Gerència de
Serveis de
Comerç

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Navarcles

P0813900H

Ajuntament de
Navàs

P0814000F

Ajuntament de
Pacs del
Penedès

P0815300I

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G

Ajuntament de
Palafolls

P0815400G

Actuació

Desfibril·lador per a
La Creueta Centre
Cultural
Desfibril·lador PER
ACTIVITATS
ESPORTIVES
BEQUES
ESPORTIVES PER
PREVENIR RISC
EXCLUSIÓ
COMERÇ, FIRES I
MERCATS DE
VENDA NO
SEDENTÀRIA EN
MUNICIPIS DE
MENYS DE 20.000
HABITANTS
Compra de
desfibril·ladors

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2016/0011009

1.500,00

133,96

17/Y/236995 1803900610 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

2016/0011009

1.400,00

133,89

17/Y/237071 1803900611 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

2016/0011014

1.339,52

583,17

17/Y/237712 1803900378 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

2016/0011265

4.000,00

121,98

17/Y/240490 1803900569 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

2016/0011009

5.400,00

186,90

17/Y/236245 1803900612 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Palau-solità i
Plegamans

P0815500D

Ajuntament de
Pallejà

P0815600B Pallejà s'implica 2017 2016/0011053

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

0,62

17/Y/239585 1803900658 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

2.559,80

1.319,20

17/Y/239416 1803900842 G/11200/92400/46280

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

Implantació de
2016/0011218 14.000,00
l'Expedient Electrònic

Ajuntament de
Piera

P0816000D

CURSA COVARDS
(ESDEVENIMENT) /
HIPOTERÀPIA
(PROGRAMA)

2016/0011014

6.748,00

20,47

17/Y/237779 1803900352 G/40400/34100/46280

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Piera

P0816000D

PROMOCIÓ DE LES
FIRES I MERCATS 2016/0011265
LOCALS

2.000,00

1.080,65

17/Y/240314 1803900574 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

P0816000D

Adquisició de
desfibril·ladors
destinats a la Policia
Local

2.000,00

2.000,00

17/Y/236253 1803900898 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Piera

2016/0011009

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

MILLORA DEL
MATERIAL
ESPORTIU
INVENTARIABLE
ESPORT PER
PREVENIR EL RISC
D'EXCLUSIÓ

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

Ajuntament de
Prats de
Lluçanès

P0817000C

Adequació acústica Escola de música

Ajuntament de
Prats de
Lluçanès

P0817000C

Sanitat Ambiental

Ajuntament de
Premià de Mar

P0817100A

Municipi
cardioprotegit

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2016/0011014

1.873,71

1.039,41

17/Y/237375 1803900817 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

2016/0011014

1.913,60

791,10

17/Y/237600 1803900379 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

2016/0011263

5.505,63

2,00

17/Y/239104 1803900662 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

190,60

17/Y/236365 1803900614 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

1.742,41

17/Y/236833 1803900615 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

2016/0011009 11.669,02

2016/0011009

6.913,35

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Puigdàlber

P0817300G

Ajuntament de
Puig-reig

P0817400E

Actuació

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·lador
Elaboració i difusió
d'un vídeo
promocional del
municipi

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2016/0011009

2.200,00

28,05

17/Y/236244 1803900616 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

2016/0011344

968,00

56,00

17/Y/240564 1803900518 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme
Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Puig-reig

P0817400E

Programa de millora
de les competències
comunicatives
bàsiques en català

2016/0011322

3.900,00

568,99

17/Y/240786 1803900568 G/60303/23110/46280

Ajuntament de
Puig-reig

P0817400E

PROJECTE PLANTA
SOLAR
2016/0011254
AJUNTAMENT

2.577,00

386,91

Oficina Tècnica
17/Y/239880 1803900775 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

3.800,00

97,40

17/Y/236590 1803900617 G/60401/31100/76280

3.000,00

833,80

17/Y/236945 1803900618 G/60401/31100/76280

Ajuntament de
Rajadell
Ajuntament de
Rellinars

Adquisició de
2016/0011009
desfibril·ladors mòbils
ADQUISICIÓ
P0817800F
2016/0011009
DESFIBRIL·LADOR

P0817700H

Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Ripollet

P0817900D

Contractació d'un
dinamitzador
comercial

2016/0011265

Ajuntament de
Ripollet

P0817900D

Ajuntament de
Rubió

Ajuntament de
Rubió

Ajuntament de
Sabadell

Programa de
2016/0011009
Seguretat Alimentària
Inspecció i verificació
de les activitats
P0818400D
2016/0011316
comunicades de
Rubió
Adquisició equip DEA
SAMARITAN PAD
P0818400D
2016/0011009
350P per al municipi
de Rubió

P0818600I

Municipis
cardioprotegits.
Dotació unitats mòbils
2016/0011009
policia municipal,
formació i
sensibilització

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2.600,00

2.600,00

17/Y/240118 1803900670 G/30300/43100/46280

Gerència de
Serveis de
Comerç

8.160,00

373,50

17/Y/236613 1803900619 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

1.100,00

192,50

17/Y/238473 1803900386 G/50300/15100/46280

Oficina Activitats

1.421,75

139,15

17/Y/236595 1803900620 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

3.900,00

373,26

17/Y/236248 1803900623 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Sagàs

P0818700G

ANIMALS DE
COMPANYIA A
SAGÀS

2016/0011009

1.000,00

581,00

17/Y/236450 1803900624 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Saldes

P0818900C

PROTECCIÓ ALS
ANIMALS DE
COMPANYIA
(GOSSOS I GATS)

2016/0011009

1.000,00

77,18

17/Y/236740 1803900625 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sallent

P0819000A

Festivals artístics

2016/0011264

2.500,00

2.500,00

17/Y/239377 1803900591 G/40103/33410/46280

Oficina Difusió
Artística

Ajuntament de
Sallent

P0819000A

Adquisició d'un
sonòmetre

2016/0011261

3.955,30

3.955,30

17/Y/239088 1803900664 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Ajuntament de
Sallent

Gestió de la
dinamització del
P0819000A
2016/0011265
Centre comercial urbà
de Sallent

2.600,00

1.025,00

17/Y/240136 1803900524 G/30300/43100/46280

Gerència de
Serveis de
Comerç

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Sant Adrià de
Besòs

P0819300E

La Cuina del Mercat

2016/0011265

3.000,00

1.927,50

Ajuntament de
Sant Andreu de
la Barca

Accions de promoció i
implantació de la
mobilitat tova
P0819500J
(utilització de la
2016/0011254
bicicleta), en els
desplaçaments dels
joves als instituts

1.937,00

9,47

3.720,00

3.720,00

Ajuntament de
Sant Andreu de P0819600H
Llavaneres

Promoció de la salut

2016/0011009

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

17/Y/240212 1803900582 G/30300/43100/46280

17/Y/239992

No incorporats a
romanents

17/Y/236474 1803900883 G/60401/31100/46280

Centre gestor

Oficina Mercats i
Fires Locals

Oficina Tècnica
de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Sant Andreu de P0819600H
Llavaneres

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Vigilància i control
sanitari dels
establiments
minoristes
d'alimentació,
implantació
d'autocontrols i
foment de pràctiques
correctes de
manipulació

2016/0011009

4.200,00

4.200,00

17/Y/236573 1803900884 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

2016/0011265

5.000,00

729,28

17/Y/240340 1803900579 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

8.548,00

17/Y/236240 1803900626 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor

P0819700F

Fires 2017

Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor

P0819700F

Municipis
cardioprotegits Desfibril·ladors

2016/0011009 10.000,00

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2016/0011012 40.764,29

5.830,39

17/Y/238322 1803900368 G/30101/24100/46280

Servei Mercat de
Treball

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Actuació

Centre gestor

Ajuntament de
Sant Boi de
Llobregat

P0819900B

Dispositius d'inserció
laboral adreçat a
dones més grans de
30 anys amb més
dificultats d'accés al
món laboral

Ajuntament de
Sant Celoni

P0820100F

Foment lloguer
assequible

2016/0011316

5.000,00

5.000,00

17/Y/238541 1803900449 G/50300/15100/46280

Oficina
d'Habitatge

Ajuntament de
Sant Celoni

P0820100F

Adquisició d'un
marcador electrònic
portàtil per al Pavelló
Municipal d'Esports
11 de setembre

2016/0011014

1.799,49

147,20

17/Y/237361 1803900448 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Ajuntament de
Sant Celoni

Activitats de promoció
de la salut als centres
P0820100F
2016/0011009 11.491,20
educatius i a la
comunitat

0,20

17/Y/236276 1803900628 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Sant Climent de P0820300B
Llobregat

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

COMPRA
DESFIBRIL·LADOR
VEHICLE POLICIA
LOCAL

2016/0011009

2.000,00

839,19

17/Y/236714 1803900627 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Sant Cugat Pensa
amb el Cor

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès

P0820400J

2016/0011009

5.662,80

5.662,80

17/Y/236239 1803900885 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès

Avaluació de les
P0820400J accions internacionals 2016/0011054
en el territori

7.000,00

0,01

17/Y/239499 1803900277 G/11200/92061/46280

Oficina d'Europa i
Estratègia
Internacional

Ajuntament de
Sant Cugat
Sesgarrigues

P0820500G

956,80

227,80

17/Y/237949 1803900381 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Beques esportives
per prevenir el risc
d'exclusió

2016/0011014

Àrea de Presidència
Secretaria General

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Ajuntament de
Sant Cugat
Sesgarrigues

Estalvi energètic en
els equipaments
municipals i
P0820500G
2016/0011254
l'enllumenat públic de
Sant Cugat
Sesgarrigues

2.577,00

616,85

Oficina Tècnica
17/Y/239931 1803900778 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Ajuntament de
Sant Esteve de
Palautordera

Publicació del llibre
d'història "Sant
Esteve del segle XIX:
de la guerra del
P0820600E
2016/0011045
Francès fins a la
tercera Guerra
Carlina, un bocí de la
nostra història"

1.367,05

1.367,05

Servei Imatge
17/Y/238418 1803900457 G/11100/92050/46280 Corp.,Dif.,Esdev.i
Proj.Edit

Ajuntament de
Sant Esteve de
Palautordera

P0820600E

Esport per prevenir el
2016/0011014
risc d'exclusió social

2.392,00

1.697,00

17/Y/237725 1803900382 G/40400/34100/46281

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF Ens

Actuació

P0820700C

Condicionament d'un
espai, a les
instal·lacions de
l'Arxiu Municipal, pel
Grup de Recerca
d'Història Local

2016/0011228

2.000,00

1.573,09

17/Y/239326 1803900330 G/40102/33220/46280

Oficina de
Patrimoni Cultural

Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires

P0820700C

Beques escoles
esportives, campus
esportius, activitats
físiques i aquàtiques

2016/0011014

1.500,00

433,17

17/Y/237709 1803900062 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires

P0820700C

Prevenció del consum
2016/0011009
d'alcohol

3.200,00

3.200,00

17/Y/236478 1803900886 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

1.873,71

19,05

17/Y/237496 1803900450 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Ens destinatari

Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires

Ajuntament de
Sant Feliu de
Codines

P0820900I

Millora del material
inventariable
d'equipaments
esportius 2017

2016/0011014

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Sant Feliu de
Codines

P0820900I

Promoció i
dinamització del
comerç i les fires
locals

2016/0011265

4.500,00

281,07

17/Y/240525 1803900583 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat

P0821000G

Servei de wifi per a
paradistes i visitants

2016/0011265

1.500,00

1.500,00

17/Y/240241 1803900642 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat

P0821000G

Promoció i
dinamització del
Mercat Municipal "La
Plaça"

2016/0011265

1.500,00

1.500,00

17/Y/240252 1803900644 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
Sant Fruitós de
Bages

P0821200C

Esport per prevenir el
2016/0011014
risc d'exclusió

2.392,00

624,00

17/Y/237936 1803900059 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

500,00

220,50

17/Y/237149 1803900629 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ens destinatari

Ajuntament de
Sant Jaume de
Frontanyà

P0821500F

CAMPANYA DE
GOSSOS I GATS A
SANT JAUME DE
FRONTANYÀ

2016/0011009

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Ajuntament de
Sant Jaume de
Frontanyà

P0821500F

CONTROL DE
2016/0011009
PLAGUES URBANES

2.000,00

2.000,00

17/Y/237162 1803900887 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Julià de
Vilatorta

P0821800J

Adquisició d'un DEA
per a un vehicle de la 2016/0011009
Brigada municipal

1.449,36

47,33

17/Y/236236 1803900630 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Just
Desvern

P0821900H

Millora del material
inventariable
equipaments

2016/0011014

1.873,71

1.873,71

17/Y/237460 1803900451 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Ajuntament de
Sant Just
Desvern

P0821900H

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

2016/0011009

4.356,00

4.356,00

17/Y/236765 1803900631 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

P0822000F

Activitats de
sensibilització i
educació ambiental

2016/0011259

1.000,00

60,05

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Ens destinatari

Ajuntament de
Sant Llorenç
d'Hortons

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

17/Y/239792

No incorporats a
romanents

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

4.800,00

1.409,38

17/Y/236928 1803900633 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Sant Llorenç
d'Hortons

Sanitat ambiental:
Control plagues
urbanes, prevenció
P0822000F
2016/0011009
legionel·losi i mosquit
tigre i control d'aus
urbanes

Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall

P0822100D

Desfibril·lador per
Piscina Municipal

2016/0011009

2.348,00

0,60

17/Y/236924 1803900634 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Martí
d'Albars

P0822300J

Desfibril·lador

2016/0011009

3.200,00

1.106,70

17/Y/237080 1803900635 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Martí
d'Albars

P0822300J

Animals de
companyia (gossos i
gats)

2016/0011009

1.000,00

714,04

17/Y/237115 1803900636 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Sant Martí de
Centelles

P0822200B

MAPA DE RISCOS I
REGISTRE
D'ESTABLIMENTS
ALIMENTARIS DE
SANT MARTÍ DE
CENTELLES

2016/0011009

2.000,00

2.000,00

17/Y/236208 1803900890 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Martí de
Centelles

SANITAT
P0822200B AMBIENTAL A SANT 2016/0011009
MARTÍ 2017

2.000,00

652,50

17/Y/236353 1803900638 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

17/Y/237445 1803900466 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Ens destinatari

Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

P0822700A

Millora de material
inventariable
d'equipaments
esportius 2017

2016/0011014

1.873,71

189,39

P0823200A

La flora i la fauna de
la vall del MedionaRiudebitlles

2016/0011045

1.374,46

1.374,46

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Servei Imatge
17/Y/238411 1803900458 G/11100/92050/46280 Corp.,Dif.,Esdev.i
Proj.Edit

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles

P0823200A

Beques esportives

2016/0011014

3.635,84

861,84

17/Y/237654 1803900389 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles

Desfibril·lador per a la
unitat mòbil de la
P0823200A
2016/0011009
brigada municipal i
formació DEA

1.664,00

242,25

17/Y/236585 1803900639 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

2016/0011009

4.800,00

1.923,40

17/Y/237010 1803900640 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Subministrament DEA
mòbil per vehicle
2016/0011009
Guardia Municipal

2.200,00

2.200,00

17/Y/237025 1803900892 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

785,29

785,29

17/Y/240660 1803900516 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor

P0823400G

Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor

P0823400G

Ajuntament de
P0823500D
Sant Pol de Mar

CONTROL DE
PLAGUES,
LEGIONEL·LOSI I
MOSQUIT TIGRE

Desplegable Rutes
verdes

2016/0011344

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona

P0823600B

Foment de l'esport
per prevenir el risc
d'exclusió social

2016/0011014

"Campanya de
sensibilització pel
foment de la
2016/0011259
deixalleria mòbil i la
prevenció de residus"

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2.870,40

2.492,40

Ajuntament de
Sant Quirze de
Besora

P0823700J

Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès

Creació punt de llum i
d'aigua al mercat
ambulant del casc
P0823800H
2016/0011265 12.500,00
urbà de Sant Quirze
del Vallès: pl. Anselm
Clavé

Ajuntament de
Sant Quirze
Safaja

P0823900F

INSTAL·LACIÓ
DESFIBRIL·LADOR
AL CONSULTORI
LOCAL

2016/0011009

1.000,00

3.879,26

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

17/Y/237647 1803900058 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

17/Y/239716 1803900726 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

12.500,00 17/Y/240272 1803900521 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

454,29

1.398,66

17/Y/236238 1803900641 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Anoia

P0824000D

Activitats de
sensibilització per la
cooperació al
desenvolupament
dels països del Sud

2016/0011053

Ajuntament de
Sant Sadurní
d'Anoia

P0824000D

Sanitat ambiental al
municipi

2016/0011009 13.381,80

Ajuntament de
Sant Salvador
de Guardiola

P0809700H DESFIBRIL·LADORS 2016/0011009

2.000,00

185,00

17/Y/236237 1803900698 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sant Salvador
de Guardiola

ACOMPANYAMENT
DE
P0809700H L'INSTITUALITZACIÓ 2016/0011054
DE
L'AGERMANAMENT

2.500,00

2.500,00

17/Y/239496 1803900275 G/11200/92061/46280

Oficina d'Europa i
Estratègia
Internacional

Ens destinatari

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

5.060,00

1.230,78

17/Y/239430 1803900845 G/11200/92400/46280

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

0,30

17/Y/236348 1803900696 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Santa Cecília de P0824300H DESFIBRIL·LADORS 2016/0011009
Voltregà

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2.971,00

93,32

17/Y/236593 1803900700 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Santa Coloma
de Cervelló

P0824400F

Beques esportives:
Tots podem fer
esport!

2016/0011014

7.654,40

1,00

17/Y/237719 1803900391 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Santa Coloma
de Cervelló

P0824400F

Treballs forestals a
quatre parcel·les de
Cesalpina

2016/0011285

3.152,51

0,94

17/Y/244120 1803900928 G/50405/17200/46281

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

P0824500C

CENTRES LOCALS
DE SERVEIS A LES
EMPRESES DEL
BARCELONÈS
NORD 2017

2016/0011161 131.250,00

56,36

17/Y/238370 1803900414 G/30103/43300/46280

Servei Teixit
Productiu

Ajuntament de
Santa Coloma
de Gramenet

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament de
Santa Coloma
de Gramenet

Accions de
dinamització
P0824500C
2016/0011265
comercial als mercats
municipals

1.500,00

461,81

17/Y/240161 1803900561 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
Santa Eugènia
de Berga

P0824600A

Esport per prevenir el
2016/0011014
risc d'exclusió

2.200,00

167,00

17/Y/237938 1803900056 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
AJUTS INDIVIDUALS
Santa Eulàlia de P0824800G
D'ACTIVITATS
2016/0011014
Ronçana
ESPORTIVES

3.500,00

300,00

17/Y/237943 1803900392 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Suport de
dinamització de
Ajuntament de
l'associació de
Santa Eulàlia de P0824800G comerciants de Santa 2016/0011265
Ronçana
Eulàlia de Ronçana
"Ronçana Comerç
Actiu"

1.000,00

1.000,00

17/Y/240117 1803900525 G/30300/43100/46280

Gerència de
Serveis de
Comerç

Àrea de Presidència
Secretaria General

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Actuacions de
dinamització i
consolidació del
Ajuntament de
comerç local, les fires
Santa Eulàlia de P0824800G
2016/0011265
locals i mercat de
Ronçana
venda no sedentària
de Santa Eulàlia de
Ronçana

4.500,00

435,77

17/Y/240387 1803900584 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Promoció alimentació
saludable, Promoció
2016/0011009
activitat física i
Primers auxilis

6.000,00

2.900,69

17/Y/236467 1803900702 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Implantació de
Ajuntament de
mesures de gestió
Santa Margarida P0825000C
2016/0011254
sostenible ambiental i
de Montbui
econòmica

1.617,00

0,44

Ajuntament de
Santa Margarida P0825000C
de Montbui

5.600,00

193,72

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Santa Eulàlia de P0824800G
Ronçana

Actuació

2 Aparells
Desfibril·ladors

Núm.
expedient
SIGC

2016/0011009

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Oficina Tècnica
17/Y/239996 1803900780 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

17/Y/236582 1803900703 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Ruta refugis antiaeris
a Santa Margarida i 2016/0011344
els Monjos

1.500,00

1.500,00

17/Y/240629 1803900531 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

Ajuntament de
Ruta de l'Aviació
Santa Margarida P0825100A
Republicana amb
2016/0011344
i els Monjos
brunch a Caves Nadal

2.500,00

2.500,00

17/Y/240631 1803900532 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

Ajuntament de
Esport per prevenir el
Santa Margarida P0825100A
2016/0011014
risc d'exclusió
i els Monjos

4.784,00

3.222,00

17/Y/237620 1803900393 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Servei Imatge
17/Y/238419 1803900459 G/11100/92050/46280 Corp.,Dif.,Esdev.i
Proj.Edit

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
Santa Margarida P0825100A
i els Monjos

Ajuntament de
Santa Maria de
Martorelles
Ajuntament de
Santa Maria de
Martorelles

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

P0825600J

Publicació del llibre
"Cantata de
Martorelles de dalt i
de baix"

2016/0011045

1.423,08

1.423,08

P0825600J

FESTIVALS
ARTÍSTICS

2016/0011264

2.080,00

177,31

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

17/Y/239376 1803900592 G/40103/33410/46280

Centre gestor

Oficina Difusió
Artística

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Santa Maria de
Martorelles

P0825600J

FIRA DE NADAL

2016/0011265

1.300,00

878,08

17/Y/240334 1803900585 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

Ajuntament de
Santa Maria de
Martorelles

P0825600J

ANIMALS DE
COMPANYIA
(GOSSOS I GATS)

2016/0011009

1.000,00

528,00

17/Y/236438 1803900704 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Santa Maria de
Merlès

Animals de
companyia (Gossos i
P0825500B
2016/0011009
Gats) SANTA MARIA
DE MERLÈS

1.000,00

581,00

17/Y/236726 1803900705 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de
Santa Maria de
Palautordera

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

P0825900D

PUNTS DE LLUM
PER LES PARADES
DEL MERCAT
SETMANAL

2016/0011265

4.600,00

65,23

17/Y/240166 1803900621 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

P0825900D

TREBALLEM PER
UN PALAU
CARDIOPROTEGIT

2016/0011009

1.909,96

343,01

17/Y/236232 1803900706 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Santa Maria
d'Oló

P0825800F

Xarxa Dona

2016/0011320

2.000,00

Ajuntament de
Santa Maria
d'Oló

P0825800F

Millora material
inventariable
d'equipaments
esportius 2017

2016/0011014

1.873,71

29,12

17/Y/237459 1803900452 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Ajuntament de
Santa Perpètua
de Mogoda

P0826000B

Educació per al
Desenvolupament

2016/0011053

4.200,00

571,00

17/Y/239444 1803900846 G/11200/92400/46280

Oficina
Cooperació al
Desenvolupament

Ajuntament de
Santa Perpètua
de Mogoda

P0826000B

Compra WC

2016/0011265

1.400,00

1.400,00

17/Y/240192 1803900607 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

17/Y/240761 1803900564 G/60303/23110/46280

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

Ajuntament de
Santa Susanna

P0826100J

Altaveu Ciutadà

2016/0011322

Import
concedit
(EUR)

3.630,00

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

1.035,67 17/Y/240985 1803900511 G/60301/23110/46280

1.815,00

Centre gestor

Oficina de les
Dones i LGTBI

Àrea de Presidència
Secretaria General

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Ajuntament de
Santpedor

SUPORT A LA
PROMOCIÓ DE
L'ACTIVITAT FÍSICA I
P0819100I
2016/0011014
ESPORTIVA EN
PERSONES AMB
RISC D'EXCLUSIÓ

1.530,88

1.270,88

17/Y/237697 1803900394 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

Campanya per la
promoció dels hàbits 2016/0011009
alimentaris saludables

2.000,00

207,25

17/Y/236179 1803900707 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

Actuacions adreçades
als animals de
2016/0011009
companyia

1.000,00

274,98

17/Y/236437 1803900709 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Seva

P0826900C

Desfibril·lador per la
2016/0011009
zona d'urbanitzacions

2.000,00

88,20

17/Y/236727 1803900711 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Sobremunt

P0827100I

Inspecció i verificació
2016/0011316
d'activitats

1.100,00

1.100,00

17/Y/238502 1803900344 G/50300/15100/46280

Oficina Activitats

Ajuntament de
Sora

P0827200G

Animals de
companyia (gossos i
gats)

1.000,00

216,28

17/Y/236711 1803900712 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

2016/0011009

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Subirats

Dossier documental i
guió turístic de la ruta
P0827300E
2016/0011344
Última Defensa de
Barcelona

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Ajuntament de
Subirats

Promoció de l'activitat
física i esportiva en
P0827300E
2016/0011014
persones en risc
d'exclusió social

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Torre-Ramona,
"sorprenent i
misteriosa"

AÏLLAMENT I
CONDICIONAMENT
ACÚSTIC DE DOS
RECINTES
DESTINATS A BOX
D'ASSAIG

2016/0011344

2016/0011263

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2.000,00

3,50

17/Y/240575 1803900515 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

750,00

49,92

17/Y/240619 1803900517 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

1.200,00

1.200,00

17/Y/237716 1803900406 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

6.041,70

129,74

17/Y/239105 1803900668 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Subirats

Ajuntament de
Subirats
Ajuntament de
Tagamanent

Ajuntament de
Talamanca
Ajuntament de
Talamanca

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Dotació de preses
elèctriques, punts
d'aigua i un punt
P0827300E
2016/0011265 10.000,00
d'enllumenat públic al
mercat setmanal
d'Ordal
ADQUISICIÓ DE
TRES
2016/0011009
DESFIBRIL·LADORS
ACCIONS PER
PREVENIR EL RISC
P0827600H
2016/0011014
D'EXCLUSIÓ SOCIAL
A TAGAMANENT
P0827300E

Import
renúncia
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

10.000,00 17/Y/240219 1803900646 G/30300/43100/46280

Centre gestor

Oficina Mercats i
Fires Locals

5.227,20

1.742,40

17/Y/236998 1803900713 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

765,44

665,44

17/Y/237661 1803900395 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

P0827700F

Colònies esportives
per als infants amb
risc d'exclusió social
de Talamanca

2016/0011014

669,76

369,76

17/Y/238047 1803900057 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

P0827700F

Actuacions animals
de companyia

2016/0011009

1.000,00

131,64

17/Y/236440 1803900714 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Tavèrnoles

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Un nou espai cobert a
P0827500J Tavèrnoles: pensem- 2016/0011322
lo entre tot el poble!

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Ajuntament de
Teià

P0828100H

Inspecció i verificació
d'activitats
comunicades al
2016/0011316
municipi de
Tavèrnoles
3a Fase de la franja
perimetral de baixa
2016/0011285
combustibilitat de
Fussimanya
Itineraris autoguiats
per descobrir i
promocionar el
2016/0011344
patrimoni natural i
cultural local

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

4.985,00

85,00

17/Y/240722 1803900562 G/60303/23110/46280

Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana

1.100,00

481,60

17/Y/238500 1803900345 G/50300/15100/46280

Oficina Activitats

5.324,00

24,20

17/Y/240871

1.000,00

0,05

17/Y/240655 1803900527 G/30201/43201/46280

---

No incorporats a
romanents

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

Oficina Tècnica
de Turisme

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Teià

P0828100H

PROMOCIÓ I
DIFUSIÓ MERCAT
MUNICIPAL TEIÀ

2016/0011265

1.800,00

598,85

17/Y/240230 1803900567 G/30300/43100/46280

Oficina Mercats i
Fires Locals

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

Projecte dinamització
esportiva barris
2016/0011014
Vilardell i Montserrat

4.784,00

4.784,00

17/Y/237643 1803900407 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

Gestió i dinamització
centre comercial Ca
n'Anglada

2016/0011265

3.500,00

493,74

17/Y/240113 1803900526 G/30300/43100/46280

Gerència de
Serveis de
Comerç

Ajuntament de
Torelló

P0828500I

Esport per prevenir el
risc d'exclusió: "Fes el 2016/0011014
què t'agrada"

3.050,00

1.199,74

17/Y/237745 1803900396 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Torrelavit

P0828700E

2016/0011014

1.913,60

1.913,60

17/Y/237669 1803900071 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

DINAMITZACIÓ DEL
COMERÇ DE
2016/0011265
VACARISSES

3.500,00

187,04

17/Y/240424 1803900593 G/30300/43100/46280

Servei Comerç
Urbà

FES ESPORT, ES
SALUT!

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

Municipis
cardioprotegits

2016/0011009

4.156,35

1.162,19

17/Y/236891 1803900732 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament de
Vallbona
d'Anoia

P0829200E

Adquisició material
inventariable
equipaments
esportius

2016/0011014

1.873,71

56,89

17/Y/237510 1803900067 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Ajuntament de
Vallbona
d'Anoia

P0829200E

Esdeveniments

2016/0011014

2.400,00

494,25

17/Y/238074 1803900354 G/40400/34100/46280

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Vallbona
d'Anoia

P0829200E

Substitució focus
halògens per focus
led

2016/0011254

1.457,00

6,21

Ajuntament de
Vallgorguina

P0829500H

ESPORT
PREVENCIÓ RISC
EXCLUSIÓ

2016/0011014

1.148,16

548,16

17/Y/237693 1803900397 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

La ruta del "pa" de
Vallirana

2016/0011344

1.000,00

1.000,00

17/Y/240671 1803900535 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Oficina Tècnica
17/Y/240059 1803900781 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
expedient
SIGC

Import
renúncia
(EUR)

2016/0011285 59.737,66

8.847,48

17/Y/240891 1803900924 G/50405/17200/46280

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

616,00

17/Y/238433 1803900385 G/50300/15100/46280

Oficina Activitats

7,21

17/Y/238360 1803900416 G/30103/43300/46280

Servei Teixit
Productiu

245,00

17/Y/236705 1803900733 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

17/Y/239698 1803900730 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

Tractament PNOED
Urb. BASSIOLES

Ajuntament de
Veciana

P0829800B

Inspecció i verificació
d'activitats
2016/0011316
comunicades de
Veciana

Ajuntament de
Vic

P0829900J

CLSE Osona (17045) 2016/0011161 150.000,00

P0830000F

ATENCIÓ ALS
ANIMALS
ABANDONATS A LA 2016/0011009
VIA PÚBLICA (GATS
I GOSSOS)

P0830200B

"Campanya de
sensibilització sobre
la qualitat de l'aire i
del soroll"

Ajuntament de
Vilada

Ajuntament de
Viladecans

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

2016/0011259

1.100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

1.937,00

1.937,00

2016/0011014

3.594,73

134,88

17/Y/237494 1803900463 G/40400/34200/76281

Oficina
Equipaments
Esportius

Desratització,
desinsectació edificis
Ajuntament de
P0830700A municipals i prevenció 2016/0011009
Vilalba Sasserra
legionel·losi dipòsit
municipal d'aigua

2.000,00

1.540,20

17/Y/237015 1803900737 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

765,44

212,94

17/Y/237638 1803900063 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Ens destinatari

Ajuntament de
Viladecans

NIF Ens

Estudi de les onades
de calor i la seva
P0830200B interacció amb l'illa de 2016/0011254
calor urbana a
Viladecans

Ajuntament de
P0830700A
Vilalba Sasserra

Ajuntament de
Vilanova del
Vallès

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Il·luminació de la
zona esportiva
municipal

Esport per prevenir el
risc d'exclusió a
P0831000E
2016/0011014
Vilanova del Vallès
2017

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Oficina Tècnica
17/Y/239863 1803900783 G/50500/17210/46280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat

Àrea de Presidència
Secretaria General

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Ajuntament de
Vilanova del
Vallès

P0831000E

Bosc Ruscalleda a
Vilanova del Vallès:
Obertura franja
perimetral

2016/0011285

Ajuntament de
Vilanova del
Vallès

P0831000E

Barri Can Nadal:
Obertura franja
perimetral

2016/0011285 20.808,54

731,56

17/Y/240899 1803900926 G/50405/17200/46280

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

Ajuntament de
Vilanova i la
Geltrú

P0830800I

ADQUISICIÓ DE
SONÒMETRES

2016/0011261

289,39

17/Y/239123 1803900673 G/50500/17220/46280

Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental

Ens destinatari

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

6.141,49

614,16

17/Y/240898 1803900925 G/50405/17200/46280

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

5.454,47

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Vilanova i la
Geltrú

NIF Ens

Actuació

P0830800I

INTEGRACIÓ D'UN
SISTEMA DE
MONITORATGE DE
CONSUMS
ENERGÈTICS DE
L'EDIFICI MERCAT
CENTRAL DEL
MUNICIPI DE
VILANOVA I LA
GELTRÚ A LA
PLATAFORMA
SENTILO

Núm.
expedient
SIGC

2016/0011219

Import
concedit
(EUR)

6.967,64

Import
renúncia
(EUR)

6.967,64

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

17/Y/239515 1803900083 G/14200/49100/46280

Centre gestor

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

Ajuntament de
Vilanova i la
Geltrú

Ajuntament de
Vilanova i la
Geltrú

Núm.
expedient
SIGC

NIF Ens

Actuació

P0830800I

INTEGRACIÓ D'UN
SISTEMA DE
MONITORATGE DE
CONSUMS
ENERGÈTICS DE
L'INSTITUT
MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ I
TREBALL (LA
PAPERERA)

P0830800I

INTEGRACIÓ D'UN
SISTEMA DE
MONITORATGE DE
CONSUMS
ENERGÈTICS DE
2016/0011219
L'EDIFICI NEÀPOLIS
DE VILANOVA I LA
GELTRÚ A LA
PLATAFORMA
SENTILO

2016/0011219

Import
concedit
(EUR)

6.723,58

5.781,91

Import
renúncia
(EUR)

6.723,58

5.781,91

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

17/Y/239516 1803900084 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

17/Y/239525 1803900085 G/14200/49100/46280

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

Àrea de Presidència
Secretaria General

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Instal·lació d'un punt
de recàrrega per
vehicles elèctrics

2016/0011269

4.780,00

295,83

Ajuntament de
COMPRA DE
P0821300A
2016/0011009
Vilassar de Dalt
DESFIBRIL·LADORS

6.000,00

4.430,02

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de
P0821300A
Vilassar de Dalt

Ajuntament de
Vilassar de Mar

P0821700B

Ajuntament de
Vilobí del
Penedès

P0830500E

Ajuntament de
Vilobí del
Penedès

P0830500E

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Oficina Tècnica
17/Y/245506 1803900805 G/50500/17210/76280 de Canvi Climàtic
i Sostenibilitat
17/Y/236701 1803900739 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

2016/0011259

1.000,00

8,00

17/Y/239842 1803900731 G/50500/17221/46280

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Millora material
2016/0011014
esportiu inventariable

1.873,71

17,40

17/Y/237399 1803900065 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

2.000,00

360,45

17/Y/237066 1803900743 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Millora de la zona
amb vegetació
psammòfila

Adquisició
desfibril·lador mòbil

2016/0011009

Àrea de Presidència
Secretaria General

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Ajuntament de
P0830900G
Viver i Serrateix

ITINERARIS
AUTOGUIATS PER
DESCOBRIR I
PROMOCIONAR EL
PATRIMONI LOCAL

2016/0011344

1.000,00

50,00

17/Y/240667 1803900519 G/30201/43201/46280

Oficina Tècnica
de Turisme

Ajuntament de
P0830900G
Viver i Serrateix

Animals de
companyia (gossos i
gats) de Viver i
Serrateix

2016/0011009

1.000,00

581,00

17/Y/236707 1803900745 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

7.500,00

1.083,70

17/Y/237081 1803900746 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

1.115,00

1.115,00

17/Y/238492 1803900348 G/50300/15100/46280

Oficina Activitats

Ens destinatari

NIF Ens

INSTAL·LACIÓ DE
Ajuntament de
DESFIBRIL·LADORS
P0830900G
2016/0011009
Viver i Serrateix
ALS LOCALS
MUNICIPALS
SERVEI
D'INSPECCIÓ I
Ajuntament del
P0802600G
VERIFICACIÓ
2016/0011316
Brull
D'ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor
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Ens destinatari

Ajuntament del
Masnou

NIF Ens

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

SERVEI
D'ASSESSORAMENT
PER A LA CREACIÓ I
P0811700D
CONSOLIDACIÓ
2016/0011161 108.984,38 24.440,19 17/Y/238362 1803900417 G/30103/43300/46280
D'EMPRESES AL
BAIX MARESME
2017

Ajuntament del
P0816300H
Pla del Penedès
Ajuntament dels
P0816900E
Prats de Rei
Ajuntament dels
P0816900E
Prats de Rei
Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

P0807600B

Beques esportives

2016/0011014

BEQUES
ESPORTIVES DE
2016/0011014
CARÀCTER SOCIAL

Centre gestor

Servei Teixit
Productiu

2.104,96

1.186,36

17/Y/237961 1803900399 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

287,04

32,84

17/Y/237648 1803900401 G/40400/34100/46281

Oficina Activitats
Esportives

Control de colònies
de gossos i gats

2016/0011009

1.000,00

0,23

17/Y/236455 1803900748 G/60401/31100/46280

Servei Salut
Pública

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors

2016/0011009

7.260,00

6.162,00

17/Y/236838 1803900922 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública
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Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

1.873,71

1.873,71

17/Y/237434 1803900453 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Ajuntament
d'Òdena

Instal·lació noves
porteries i cistelles en
P0814200B
2016/0011014
la el camp municipal
la Sort.

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

Compra de
desfibril·ladors

2016/0011009

5.771,70

1.043,26

17/Y/236735 1803900750 G/60401/31100/76280

Servei Salut
Pública

Ajuntament
d'Olèrdola

P0814400H

Millora del material
inventariable
d'equipaments
esportius 2017

2016/0011014

1.873,71

2,08

17/Y/237418 1803900454 G/40400/34200/76280

Oficina
Equipaments
Esportius

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

VIII Fira de l'Oli i el
Comerç

2016/0011265

1.000,00

531,13

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

Municipis
cardioprotegits

2016/0011009

3.600,00

2.473,07

17/Y/236598 1803900751 G/60401/31100/76280

P0814700A

Comerç, fires i
mercats

2016/0011265

5.000,00

394,94

17/Y/240320 1803900594 G/30300/43100/46280

P0814700A

Sanitat ambiental

2016/0011009

5.600,00

2.036,00

17/Y/236279 1803900752 G/60401/31100/46280

Ajuntament
d'Olivella
Ajuntament
d'Olivella

17/Y/240202

-

Saldo no incorporat
com a romanents

Oficina Mercats i
Fires Locals
Servei Salut
Pública
Servei Comerç
Urbà
Servei Salut
Pública
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Ens destinatari

Ajuntament
d'Olvan
Ajuntament
d'Orís
Ajuntament
d'Oristà

Ajuntament
d'Orpí

Ajuntament
d'Òrrius
Ajuntament
d'Ullastrell
Consell
Comarcal del
Bages

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

2016/0011265

4.000,00

1.147,23

17/Y/240355 1803900595 G/30300/43100/46280

2016/0011009

7.000,00

756,40

17/Y/236943 1803900811 G/60401/31100/76280

2016/0011009

6.000,00

222,80

17/Y/237038 1803900812 G/60401/31100/76280

2016/0011014

3.400,00

435,35

17/Y/237786 1803900356 G/40400/34100/46280

2016/0011009

3.400,00

3.400,00

17/Y/236764 1803900899 G/60401/31100/76280

2016/0011009

2.101,75

647,00

17/Y/236230 1803900813 G/60401/31100/76280

Expandim els valors
P5800009B del test, festival d'arts 2016/0011222
intenses al Bages

4.950,00

2.598,40

17/Y/239239 1803900423 G/40101/33400/46580

NIF Ens

Actuació

Dinamització
comercial al municipi
d'Olvan
Municipi
P0814900G
cardioprotegit
Desfibril·ladors per la
P0815000E
brigada municipal
PROGRAMA:
GIMNÀSTICA GENT
FRAN;
P0815100C
ESDEVENIMENTS:
CAMINADA
POPULAR
DESFIBRIL·LADOR
P0815200A
ÒRRIUS
EQUIP MÒBIL P0829000I
DESFIBRIL·LADOR
P0814300J

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Servei Comerç
Urbà
Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública

Oficina Activitats
Esportives

Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública
Oficina Estudis i
Recursos
Culturals
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Ens destinatari

Consell
Comarcal del
Bages
Consell
Comarcal del
Baix Llobregat

Consell
Comarcal del
Baix Llobregat

Consell
Comarcal del
Barcelonès

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Fira gastronòmica del
Geoparc 2017 (3
2016/0011265
edició)
IMPULS
D'ACTIVITATS
CULTURALS I
P5800011H
2016/0011222
PATRIMONIALS
BAIX LLOBREGAT,
2017
P5800009B

P5800011H

P5800012F

Import
renúncia
(EUR)

3.000,00

1.293,09

17/Y/240183 1803900575 G/30300/43100/46580

Oficina Mercats i
Fires Locals

2.700,00

1.222,59

17/Y/239241 1803900424 G/40101/33400/46580

Oficina Estudis i
Recursos
Culturals

Solucions
2016/0011218 13.000,00
d'administració digital

Solucions
2016/0011218
d'administració digital

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

5.500,00

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

13.000,00 17/Y/239536 1803900031 G/14200/49100/46580

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

5.500,00

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

17/Y/239575 1803900683 G/14200/49100/46580
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Ens destinatari

Consell
Comarcal del
Barcelonès

Consell
Comarcal del
Barcelonès

Consell
Comarcal del
Garraf

Consell
Comarcal del
Moianès

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

P5800012F

Actuacions
d'orientació laboral
per a joves del
Barcelonès. Clicjob

2016/0011012

P5800012F

CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ,
ATENCIÓ ALS
ANIMALS I
MANTENIMENT
D'INSTAL·LACIONS

2016/0011009 23.294,00

P5800020I

Adquisició gestor
d'expedients pel
2016/0011218 13.000,00
Consell Comarcal del
Garraf

P0800317J

Gestor d'expedients

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

9.692,56

1.464,95

2016/0011218 13.000,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

17/Y/238255 1803900369 G/30101/24100/46580

Centre gestor

Servei Mercat de
Treball

12.044,89 17/Y/236427 1803900814 G/60401/31100/46580

Servei Salut
Pública

5.168,88

17/Y/239590 1803900684 G/14200/49100/46580

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

17/Y/239527 1803900686 G/14200/49100/46580

Direcció de
Serveis de
Tecnologies i
Sistemes
Corporatius

3.572,40
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Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Aplicació
pressupostària

NIF Ens

Consell
Comarcal del
Vallès Oriental

P5800010J

VIII Fira del Tomàquet
de varietats locals del 2016/0011265
Vallès Oriental

4.000,00

310,75

17/Y/240263 1803900851 G/30300/43100/46580

Oficina Mercats i
Fires Locals

P5800015I

Campanya de
sensibilització
ciutadana: flyers
explicatius de les
obligacions
2016/0011009
d'identificació i cens, i
de com actuar en cas
de trobar un animal
abandonat a la via
pública

1.000,00

35,40

17/Y/236424 1803900815 G/60401/31100/46580

Servei Salut
Pública

Consorci de la
Vall del Ges,
Orís i Bisaura

IMPULS A LA
P0800157J GESTIÓ FORESTAL I 2016/0011172
LA BIOMASSA KM0

9.375,00

2.574,68

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Ens destinatari

Consell
Comarcal
d'Osona

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Estratègies per
17/Y/238169 1803900888 G/30102/43900/46780
al
Desenvolupament
Econòmic
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Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Suport a la
dinamització
Consorci per a
econòmica i comercial
la Promoció dels
P0800097H
del Lluçanès, a la
2016/0011265
Municipis del
formació
Lluçanès
professionalitzadora
dels seus comerciants

4.500,00

21,52

17/Y/240368 1803900854 G/30300/43100/46780

Servei Comerç
Urbà

Entitat Municipal
MILLORA MATERIAL
Descentralitzada P0800249E
2016/0011014
INVENTARIABLE
de Bellaterra

1.873,71

57,74

17/Y/237332 1803900066 G/40400/34200/76880

Oficina
Equipaments
Esportius

2.000,00

2.000,00

17/Y/240305 1803900850 G/30300/43100/46880

Servei Comerç
Urbà

Ens destinatari

NIF Ens

Entitat Municipal
Descentralitzada P0800249E
de Bellaterra

Actuació

COMERÇ FIRES I
MERCATS DE
VENDA NO
SEDENTÀRIA

Núm.
expedient
SIGC

2016/0011265

Codi XGL

Aplicació
pressupostària

Centre gestor
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Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Entitat Municipal
Descentralitzada P0800003F
de Valldoreix

ACTIVITATS DE
SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL SOBRE
2016/0011259
LA MITIGACIÓ I
ADAPTACIÓ AL
CANVI CLIMÀTIC

1.000,00

292,15

17/Y/239759 1803900744 G/50500/17221/46880

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Entitat Municipal
Descentralitzada P0800003F
de Valldoreix

DINAMITZACIÓ DEL
MERCATS DELS
DISSABTES, LES
2016/0011265
FIRES I DEL
COMERÇ A
VALLDOREIX

6.000,00

6.000,00

17/Y/240505 1803900855 G/30300/43100/46880

Servei Comerç
Urbà

17/Y/239718 1803900747 G/50500/17221/46380

Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Mancomunitat
Intermunicipal
Voluntària
Segarrenca

P0800045G

Implementació del
model de recollida
selectiva de residus
porta a porta

2016/0011259

1.249,00

644,60

Àrea de Presidència
Secretaria General

Quart. ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat que
s’indica a continuació es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. Sense
perjudici de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant transferència
bancària al compte de la Diputació de Barcelona.
Ens
destinatari

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Import
avançat
(EUR)

Import
justificat

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Ajuntament
de Gavà

Em trauré
l’ESO!
Millorant la
incorporació
al mercat de
treball

18.103,07

9.051,53

1.616,24

7.435,29

17/Y/238248

Cinquè. DESESTIMAR les al·legacions formulades per l’Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles, en el tràmit d’audiència, a la liquidació provisional dels ajuts econòmics
del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
amb termini de justificació fins al 31 de març de 2018, referides a l’ajut que s’indica a
continuació, pels motius exposats en el fet 6.d) de la part expositiva del present
dictamen:
Actuació: Construcció d’un mòdul de WC públic a la zona del mercat setmanal
Import: 9.400,00 euros
Codi XGL: 17/Y/240175
Centre gestor: Oficina de Mercats i Fires
Sisè. PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i declarar que, d’acord amb el que estableix l’article 41.3 del règim del Catàleg de
serveis de l’any 2017, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de
concurrència competitiva.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016,
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de justificació fins al 31
de març de 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 d’abril de 2016,
va aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” (AJG 156/16).

2.

D'acord amb l'article 34 del regim de la convocatòria, el període d’execució de les
actuacions pluriennals comprenia de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de
2017, mentre que el de justificació va finalitzar el 31 de març de 2018.

3.

Vist l’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2016, que estableix:
“
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret de la
presidència de la Diputació, en cas dels ajuts econòmics, i de la presidència delegada
de l’àrea corresponent, en cas de fons de prestació, s’ha d’aprovar la liquidació
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la
notificació per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi pertinent.
2. Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels ajuts no justificats.
3. Per als ajuts econòmics, respecte a la liquidació provisional i la liquidació definitiva, la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província substitueix la notificació i produeix
els mateixos efectes, en aplicació de l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, en tractar-se d’actes
integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el
termini màxim de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler
d’anuncis electrònic.
4. [...]
5. En relació amb els ajuts que siguin donats de baixa, s’han de sol·licitar els imports
satisfets per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en cas d’existir
quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari,
s’efectuï la compensació.”

4.

Un cop transcorregut el termini de justificació, per decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona de 22 de maig de 2018 (D 4811/18), es va aprovar la
liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini de justificació fins al 31
de març de 2018, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé parcialment,
restaven pendents de proposar el pagament a 17 d’abril de 2018, i s’habilitava un
període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de l’esmentat
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decret, per tal que els ens destinataris presentessin la justificació pendent, així
com també per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, amb
l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no
justificats.
5.

El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 24 de maig
de 2018. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb informe emès
pel centre gestor, es constata el següent:
 Existeixen ajuts que no s’han justificat per la seva totalitat, i als quals els ens
destinataris tampoc no han renunciat; per tant, s’han de revocar.
 Existeixen ajuts als quals els ens destinataris han renunciat, bé en la seva
totalitat, bé parcialment.

Fonaments de dret
1.

Vist l’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2016.

2.

Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18,
de 9 de juliol de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per
aprovar la liquidació definitiva del Catàleg de serveis de Xarxa de Governs Locals,
quan comporti la revocació de recursos.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis
de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació
fins al 31 de març de 2018.
Segon. REVOCAR els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 31 de març de
2018, que s’indiquen a continuació, d’acord amb informe emès pel centre gestor, el
qual s’incorpora a l’expedient:
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Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Neteja viària
hivernal de
Ajuntament
l'accés al nucli
P0817700H
de Rajadell
principal del
municipi (hivern
2016-2017)

Ajuntament
de
P0819100I
Santpedor

Neteja hivernal
carretera accés
al municipi de
Castellnou de
Bages

Núm.
expedient
SIGC

2015/0009402

2015/0009402

Import
concedit
(EUR)

3.000,00

2.568,00

Import a
revocar
(EUR)

3.000,00

2.568,00

Codi XGL

Operació
comptable
(núm. doc.
valor agrupat)

16Y222147

1803900444
(Any 207:
1.500,00 €)

G/50100/45302/46250
Oficina Tècnica de
(Any 2016: 1.500,00 €)
Gestió
G/50100/45302/46280
d'Infraestructures
(Any 207: 1.500,00 €)

16Y222144

1803900447
(Any 2017:
1.284,00 €)

G/50100/45302/46250
Oficina Tècnica de
(Any 2016: 1.284,00 €)
Gestió
G/50100/45302/46280
d'Infraestructures
(Any 2017: 1.284,00 €)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor
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Tercer. ACCEPTAR les renúncies dels ajuts econòmics atorgats en el marc del
Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb
termini de justificació fins al 31 de març de 2018, que s’indiquen a continuació, d’acord
amb informe emès pel centre gestor, el qual s’incorpora a l’expedient:
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Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament
de Calonge
de Segarra

Neteja viària
hivernal dels
accessos als nuclis
P0803600F
principals del
municipi (hivern
2016-2017)

4.600,00

Ajuntament
de Castellar
del Riu

P0804900I

Neteja viària
hivernal de l'accés
al nucli principal
del municipi

Ajuntament
de
Montmaneu

Neteja viària
hivernal dels
accessos als nuclis
P0813200C
principals del
municipi (hivern
2016-2017)

Import
baixa
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Operació
comptable
(núm. doc.
valor
agrupat)

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

3.094,76 16Y222142 2015/0009402

1803900437
(Any 2017:
794,76 €)

G/50100/45302/46250
Oficina Tècnica
(Any 2016: 2.300,00 €)
de Gestió
G/50100/45302/46280
d'Infraestructures
(Any 2017: 794,76 €)

6.600,00

2.020,49 16Y222143 2015/0009402

1803900440
(Any 2017:
2.020,49 €)

G/50100/45302/46280
(Any 2017: 2.020,49 €)

Oficina Tècnica
de Gestió
d'Infraestructures

2.200,00

1.100,00 16Y222135 2015/0009402

-

G/50100/45302/46250
(Any 2016: 1.100,00 €)

Oficina Tècnica
de Gestió
d'Infraestructures
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Quart. PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i declarar que, d’acord amb el que estableix l’article 41.3 del règim del
Catàleg de serveis de l’any 2016, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de
l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre , de Règim Jurídic i Procediment
Administratiu Comú, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència
competitiva.”
Servei de Contractació
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar de mutu
acord amb els contractistes, amb efectes 1 d’agost a 30 de setembre de 2018, els
contractes relatius al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona,
dividit en 10 lots.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. En data 23 de setembre de 2015, per acord de la Junta de Govern, es va adjudicar
la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona,
dividit en 10 lots (exp. 2015/0001599), tramitada de forma ordinària, mitjançant
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, a les empreses i pels lots i imports
que es detallen a continuació, d’acord amb les seves ofertes:
-

Pel Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex:
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

383.685,75 €

80.574,01 €

464.259,76

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai Francesca
Bonnemaison: INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, amb NIF núm. B17631698.
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Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Vigilància
puntual

Total preu
(IVA inclòs)

109.917,50 €

23.082,67 €

133.000,17 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,00 €

2,73 €

15,73 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

93.240,00 €

19.580,40 €

112.820,40 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €

Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A59919480.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

21% IVA

Pel Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos
Culturals: OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A81262404.
Vigilàncies
periòdiques

-

Preu
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

88.400 €

18.564,00 €

106.964,00 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: OMBUDS
COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81262404.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

94.850 €

19.918,50 €

114.768,50 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €
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-

Pel Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial Edifici del Rellotge: PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

855.877,20 €

179.734,21 €

1.035.611,41 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 7 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn: SEGURIDAD PROFESIONAL
MEDITERRANEA, SA, amb NIF núm. A-58473158.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Preu
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

1.201.702,50

252.357,53 €

1.454.060,03 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

14,25 €

2,99 €

17,24 €

Pel Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló
Cambó -Pavelló Mestral: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA,
amb NIF núm. A-04038014.
Vigilàncies
periòdiques
Recinte
Maternitat
Vigilàncies
periòdiques
Pavellons
Cambó i
Mestral
Vigilància
puntual
Recinte
Maternitat

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

572.270,00 €

120.176,70 €

692.446,70 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

330.893,00 €

69.487,53 €

400.380,53 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

15,48 €

3,25 €

18,73 €
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-

Pel Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera: CIS
COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81808271.
Vigilàncies
periòdiques

-

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

542.419,20 €

113.908,03 €

656.327,23 €

Pel Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució
Logística: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm.
A-04038014.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

371.450 €

78.004,50 €

449.454,50 €

Així mateix es va disposar, amb càrrec al pressupostos corporatius, una despesa
pluriennal de 5.640.870,14 € (IVA inclòs), de la qual 5.620.093,23 € (4.644.705,15 +
21% IVA) corresponen a la part fixa i 20.776,91 € (17.171,00 + 21% IVA) corresponen
a la part variable.
2. Amb data 26 d’octubre de 2015 es van formalitzar el corresponents contractes, amb
vigència d’1 de novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017.
3. En data 25 de febrer de 2016, per acord de la Junta de Govern, es va aprovar la
modificació del contracte formalitzat amb l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS
SA, relatiu al lot 1 (vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex), amb
efectes de 16 de març de 2016, en el sentit de:
a) ampliar en la clàusula segona.1.lot 1) del Plec de Prescripcions Tècniques del
contracte la nova tasca d’inspeccionar la paqueteria i equipatge de visitants i arc
detector de metalls, a realitzar pels vigilants en el Palau Güell i annex, d’acord amb
l’article 107.1 lletra e) del TRLCSP, el que suposà un increment en el preu del
contracte de 1.191,26 €, més 250,16 € en concepte de 21% d’IVA.
b) incorporar un vigilant més a l’horari d’hivern, d’acord amb la clàusula 1.20) del
PCAP i la clàusula segona.1 lot 1), el que suposà un increment en el preu del
contracte de 15.261,45 €, més 3.204,90 € en concepte de 21% d’IVA.
4. En data 29 de setembre de 2016, per acord de la Junta de Govern, es va aprovar la
modificació del contracte formalitzat amb l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS
SA, relatiu al lot 1 (vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex), amb
efectes d’1 de novembre de 2016, en el sentit d’Incorporar un vigilant més a l’horari
d’hivern i d’estiu, el que suposà un increment en el preu del contracte de 39.837,40 €,
més 8.365,85 € en concepte de 21% d’IVA.
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5. En data 22 de desembre de 2016, per acord de la Junta de Govern, es va aprovar la
modificació del contracte formalitzat amb l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA
DE SEGURIDAD, SA, relatiu al lot 10 (vigilància, protecció i control d’accés de la
Plataforma Logística de Distribució (PDL), amb efectes d’1 de gener de 2017, en el
sentit d’ampliar l’horari del servei de vigilància destinat a rondes els dies festius
intersetmanals que passà de 8h/dia a 24h/dia, el que va suposar un increment en el
preu del contracte de 2.004,10 €, més 420,86 € en concepte de 21% d’IVA.
6. Per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió ordinària el dia 26 d’octubre de
2017, es va aprovar la pròrroga dels contractes, amb efectes d’1 de novembre de 2017
a 31 de març de 2018, amb el següent desglossament:
-

Pel Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex:
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

100.755,99 €

21.158,76 €

121.914,75 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’ Espai Francesca
Bonnemaison: INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL, amb NIF núm. B17631698.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Preu
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

22.899,46 €

4.808,89 €

27.708,35 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,00 €

2,73 €

15,73 €

Pel Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos
Culturals: OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A81262404.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

19.425,00 €

4.079,25 €

23.504,25 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vigilància
puntual

-

Vigilància
puntual

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

18.416,65 €

3.867,50 €

22.284,15 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: OMBUDS
COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81262404.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

21% IVA

Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A59919480.
Vigilàncies
periòdiques

-

Preu unitari
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

19.760,41 €

4.149,69 €

23.910,10 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €

Pel Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici
del Rellotge: PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

178.307,77 €

37.444,63 €

215.752,40 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €
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-

Pel Lot 7 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn: SEGURIDAD PROFESIONAL
MEDITERRANEA, SA, amb NIF núm. A-58473158.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Total preu
(IVA inclòs)

250.354,67 €

52.574,48 €

302.929,15 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

14,25 €

2,99 €

17,24 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

119.222,93 €

25.036,82 €

144.259,75 €

Vigilàncies
periòdiques
Pavellons
Cambó i
Mestral

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

68.936,03 €

14.476,57 €

83.412,60 €

Vigilància
puntual
Recinte
Maternitat

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

15,48 €

3,25 €

18,73 €

Pel Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera: CIS
COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81808271.
Vigilàncies
periòdiques

-

21% IVA

Pel Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló
Cambó -Pavelló Mestral: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA,
amb NIF núm. A-04038014.
Vigilàncies
periòdiques
Recinte
Maternitat

-

Preu
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

113.004,09 €

23.730,86 €

136.734,95 €

Pel Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució
Logística: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A04038014.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

78.387 48

16.461,37 €

94.848,85 €
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Així mateix, es va disposar, amb càrrec al pressupostos corporatius, una despesa
pluriennal d’1.201.587,80 € (IVA inclòs), de la qual 1.197.259,30 € (989.470,50 + 21%
IVA) corresponen a la part fixa i 4.328,50 € (3.577,27 + 21% IVA) corresponen a la part
variable.
7. La Junta de Govern reunida en sessió ordinària el dia 22 de març de 2018 va
adoptar, entre d’altres, l’acord de prendre coneixement del canvi de denominació
social de l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, SL (NIF B17631698), que
va passar a IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL (NIF B17631698), així com el de
prorrogar la contractació, amb efectes d’1 d’abril a 31 de juliol de 2018, de conformitat
amb el detall següent:
-

Pel Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex:
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

80.604,79 €

16.927,01 €

97.531,80 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison:
IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, amb NIF núm. B-17631698.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Preu
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

18.319,57 €

3.847,11 €

22.166,68 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,00 €

2,73 €

15,73 €

Pel Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos
Culturals: OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A81262404.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

15.540,00 €

3.263,40 €

18.803,40 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vigilància
puntual

-

Vigilància
puntual

Vigilància
puntual

13,32 €

2,80 €

16,12 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

14.733,32 €

3.094,00 €

17.827,32 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

15.808,33 €

3.319,75 €

19.128,08 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €

Pel Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici
del Rellotge: PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Total preu unitari
(IVA inclòs)

Pel Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: OMBUDS
COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81262404.
Vigilàncies
periòdiques

-

21% IVA

Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A59919480.
Vigilàncies
periòdiques

-

Preu unitari
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

142.646,21 €

29.955,71 €

172.601,92 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 7 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn: SEGURIDAD PROFESIONAL
MEDITERRANEA, SA, amb NIF núm. A-58473158.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

-

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

200.283,74 €

42.059,58 €

242.343,32 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

14,25 €

2,99 €

17,24 €

Pel Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló
Cambó -Pavelló Mestral: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA,
amb NIF núm. A-04038014.
Vigilàncies
periòdiques
Recinte
Maternitat

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

95.378,35 €

20.029,45 €

115.407,80 €

Vigilàncies
periòdiques
Pavellons
Cambó i
Mestral

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

55.148,83 €

11.581,25 €

66.730,08 €

Vigilància
puntual
Recinte
Maternitat

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

15,48 €

3,25 €

18,73 €

Pel Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera: CIS
COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81808271.
Vigilàncies
periòdiques

-

Preu
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

90.403,27 €

18.984,69 €

109.387,96 €

Pel Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució
Logística: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A04038014.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

62.709,98 €

13.169,10 €

75.879,08 €
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Així mateix, es va disposar, amb càrrec al pressupostos corporatius, una despesa
pluriennal de 961.270,24 € (IVA inclòs), de la qual 957.807,44 € (791.576,40 + 21%
IVA) corresponen a la part fixa i 3.462,80 € (2.861,82 + 21% IVA) corresponen a la part
variable.
8. El cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat sol·licita una nova pròrroga per escrit de
data 20 de juny de 2018, la part del qual que interessa es transcriu a continuació:
“[...]
Es sol·licita la pròrroga d’aquesta contractació per un període de 2 mesos ja que estan en
tràmit dues noves contractacions, pel procediment obert amb pluralitat de criteris, que són
les següents:
1.- Servei per a la vigilància, la protecció i control d’accés dels edificis corporatius de la
Diputació de Barcelona, dividit en 7 lots. Expedient número 2017/2468.
2.- Servei per a la vigilància, la protecció i control d’accés dels recintes corporatius de la
Diputació de Barcelona, dividit en 5 lots. Expedient número 2017/2467.
Inicialment estava previst que aquestes dues contractacions entressin en vigor l’1 de gener
de 2018, però la tramitació s’ha anat endarrerint per diversos motius. Actualment es
considera que podran ser adjudicades amb efectes d’1 d’octubre de 2018.
És per tot això que es demana la pròrroga, de mutu acord amb els contractistes, del
contracte relatiu al Servei per a la vigilància, la protecció i control d’accés dels recintes i dels
edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots.
Adjudicataris, vigència i import:
Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell, es va adjudicar a Protección de
Patrimonios, SA amb NIF número A61486981.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’agost de 2018 fins al 30 de setembre del 2018
és de:
a) Part fixa: 40.302,40 €, IVA exclòs, més 8.463,50 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
de 48.765,90 €, IVA inclòs.
b) Part variable: 260,17 € IVA exclòs, més 54,63 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total de
314,80€, IVA inclòs.
Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’espai Francesca Bonnemaison, es va
adjudicar a IB2 Seguretat Catalunya, SL amb NIF número B17631698.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’agost de 2018 fins al 30 de setembre del 2018
és de:
a) Part fixa: 9.159,79 €, IVA exclòs, més 1.923,55 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
de 11.083,34 €, IVA inclòs.
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b) Part variable: 390,25 €, IVA exclòs, més 81,95 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
de 472,20 €, IVA inclòs.
Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del CERC es va adjudicar a Ombuds Compañia
de Seguridad, SA amb NIF número A81262404.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’agost de 2018 fins al 30 de setembre del 2018
és de:
a) Part fixa: 7.770,00 €, IVA exclòs, més 1.631,70 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
de 9.401,70 €, IVA inclòs.
b) Part variable: 130,08 €, IVA exclòs, més 27,32 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
de 157,40 €, IVA inclòs.
Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del SPOTT es va adjudicar a Iman Seguridad,
SA amb NIF número A59919480.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’agost de 2018 fins al 30 de setembre del 2018
és de:
a) Part fixa: 7.366,66 €, IVA exclòs, més 1.547,00 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
de 8.913,66 €, IVA inclòs.
b) Part variable: 130,08€, IVA exclòs, més 27,32 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total de
157,40 €, IVA inclòs.
Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’edifici Londres es va adjudicar a Ombúds
Compañia de Seguridad, SA amb NIF número A81262404.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’agost de 2018 fins al 30 de setembre del 2018
és de:
a) Part fixa: 7.904,17 €, IVA exclòs, més 1.659,87 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
de 9.564,04 €, IVA inclòs.
b) Part variable: 130,08 €, IVA exclòs, més 27,32 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
de 157,40 €, IVA inclòs.
Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial – Edifici Rellotge es
va adjudicar a Protección de Patrimonios, SA amb NIF número A61486981.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’agost de 2018 fins al 30 de setembre del 2018
és de:
a) Part fixa: 71.323,11 €, IVA exclòs, més 14.977,85 € en concepte de 21% d’IVA, fa un
total de 86.300,96 €, IVA inclòs.
b) Part variable: 130,08 €, IVA exclòs, més 27,32 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
de 157,40 €, IVA inclòs.
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Lot 7 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet – Pavelló Nord -Edifici
Serradell Trabal – Edifici Migjorn es va adjudicar a Seguridad Profesional Mediterránea, SA
amb NIF número A58473158.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’agost de 2018 fins al 30 de setembre del 2018
és de:
a) Part fixa: 100.141,87 €, IVA exclòs, més 21.029,79 € en concepte de 21% d’IVA, fa un
total de 121.171,66 €, IVA inclòs.
b) Part variable: 130,08 €, IVA exclòs, més 27,32 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
de 157,40 €, IVA inclòs.
Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat- Pavelló Cambó – Pavelló
Mestral es va adjudicar a Grupo Control Empresa de Seguridad, SA amb NIF número
A04038014.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’agost de 2018 fins al 30 de setembre del 2018
és de:
a) Part fixa recinte Maternitat: 47.689,17 €, IVA exclòs, més 10.014,73 € en concepte de
21% d’IVA, fa un total de 57.703,90 €, IVA inclòs.
b) Part variable recinte Maternitat: 130,08 €, IVA exclòs, més 27,32 € en concepte de 21%
d’IVA, fa un total de 157,40 €, IVA inclòs.
c) Part fixa Pavelló Cambó i Mestral: 27.574,41 €, IVA exclòs, més 5.790,63 € en concepte
de 21% d’IVA, fa un total de 33.365,04 €, IVA inclòs.
Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del recinte Torribera es va adjudicar a CIS
Compañía Integral de Seguridad, SA amb NIF número A81808271.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’agost de 2018 fins al 30 de setembre del 2018
és de:
a) Part fixa recinte Torribera: 45.201,64 €, IVA exclòs, més 9.492,34 € en concepte de 21%
d’IVA, fa un total de 54.693,98 €, IVA inclòs.
Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma Logística de Distribució (PDL)
es va adjudicar a Grupo Control Empresa de Seguridad, SA amb NIF número A04038014.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’agost de 2018 fins al 30 de setembre del 2018
és de:
a) Part fixa PDL: 31.354,99 €, IVA exclòs, més 6.584,55 € en concepte de 21% d’IVA, fa un
total de 37.939,54 €, IVA inclòs.
S’adjunten al present informe:
-

Escrits dels legals representants de les empreses contractistes respecte de la
conformitat a la pròrroga.
Certificats positius d’hisenda
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-

Certificats positius de la TGSS.”

Alhora s’hi indica que l’import generat per la pròrroga de referència, de 480.635,12 €
(IVA inclòs), s’haurà d’imputar pressupostàriament de la manera següent:
LOTS Recintes/Edificis
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PV
PF
PF
PV

2 m 2018
(Agost i
Setembre)
48.765,90 €
314,80 €
11.083,34
472,20 €
9.401,70 €
157,40 €
8.913,66 €
157,40 €
9.564,04 €
157,40 €
86.300,96 €
157,40 €
121.171,66 €
157,40 €
57.703,90 €
33.365,04 €
157,40 €

Aplicació
pressupostària

1

Palau Güell

G/10030/33310/22701

2

F. Bonnemaison

3

CERC

4

SPOTT

5

Londres

6

Escola Industrial

7

Mundet

8

Mater i Cambó i
Mestral

9

Torribera

PF

54.693,98 € G/10030/93314/22701

10

PDL

PF

37.939,54 € G/10030/92021/22701

G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/93312/22701
G/10030/93313/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/93313/22701

Fonaments de dret
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, li és d’aplicació el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
2. La clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en dos anys,
prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada màxima de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
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3. La clàusula 1.6) del PCAP fixa com a valor estimat del contracte l’import de
12.086.280,45 € (IVA exclòs).
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

5.493.763,84
5.493.763,84
1.098.752,77
12.086.280,45

Desglossat per lot de la manera següent:
Lot 1: Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

438.304,40
438.304,40
87.660,88
964.269,68

Lot 2: Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

130.088,27
130.088,27
26.017,65
286.194,19

Lot 3: Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos Culturals
(en endavant CERC)
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

110.830,48
110.830,48
22.166,10
243.827,06

Lot 4: Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de
Drogodependències, (en endavant SPOTT)
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

103.025,48
103.025,48
20.605,10
226.656,06

Lot 5: Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

112.161,00
112.161,00
22.432,20
246.754,20
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Lot 6: Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici del
Rellotge
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

979.603,28
979.603,28
195.920,66
2.155.127,22

Lot 7: Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord - Edifici
Serradell Trabal - Edifici Migjorn
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

1.448.157,82
1.448.157,82
289.631,56
3.185.914,20

Lot 8: Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló Cambó Pavelló Mestral
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

1.084.503,11
1.084.503,11
216.900,62
2.385.906,84

Lot 9: Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

646.738,00
646.738,00
129.347,60
1.422.823,60

Lot 10: Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució Logística
(en endavant PDL)
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

440.352,00
440.352,00
88.070,40
968.774,40

4. La competència per aprovar aquest dictamen correspon a la Junta de Govern,
segons el que preveu l’apartat primer I.1 del dictamen de delegació del Ple de la
Diputació de Barcelona de data 29 de juliol de 2015 (dictamen 129/15), publicat en el
BOPB de 3 d’agost de 2015.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. PRORROGAR, de mutu acord amb els contractistes, amb efectes d’1 d’agost
a 30 de setembre de 2018, els contractes relatius al Servei de vigilància, protecció i
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, d’acord amb el detall següent:
-

Pel Lot 1 Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex:
PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

40.302,40 €

8.463,50 €

48.765,90 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 2 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Espai Francesca Bonnemaison:
IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, amb NIF núm. B-17631698.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Preu
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

9.159,79 €

1.923,55 €

11.083,34 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,00 €

2,73 €

15,73 €

Pel Lot 3 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre d'Estudis i Recursos
Culturals: OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A81262404.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

7.770,00 €

1.631,70 €

9.401,70 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €
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-

Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A59919480.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

Vigilància
puntual

Total preu
(IVA inclòs)

7.366,66 €

1.547,00 €

8.913.66 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

7.904,17 €

1.659,87 €

9.564,04 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

13,32 €

2,80 €

16,12 €

Pel Lot 6 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - Edifici
del Rellotge: PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA, amb NIF núm. A-61486981.
Vigilàncies
periòdiques

Vigilància
puntual

-

21% IVA

Pel Lot 5 Vigilància, protecció i control d’accés de l’Edifici Londres: OMBUDS
COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81262404.
Vigilàncies
periòdiques

-

Preu
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

71.323,11 €

14.977,85 €

86.300,96 €

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

11,50 €

2,42 €

13,92 €

Pel Lot 7 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet - Pavelló Nord Edifici Serradell Trabal - Edifici Migjorn: SEGURIDAD PROFESIONAL
MEDITERRANEA, SA, amb NIF núm. A-58473158.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

100.141,87€

21.029,79 €

121.171,66 €
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Vigilància
puntual

-

-

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

14,25 €

2,99 €

17,24 €

Pel Lot 8 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat - Pavelló
Cambó -Pavelló Mestral: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA,
amb NIF núm. A-04038014.
Vigilàncies
periòdiques
Recinte
Maternitat

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

47.689,17 €

10.014,73 €

57.703,90 €

Vigilàncies
periòdiques
Pavellons
Cambó i
Mestral

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

27.574,41 €

5.790,63 €

33.365,04 €

Vigilància
puntual
Recinte
Maternitat

Preu unitari
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

15,48 €

3,25 €

18,73 €

Pel Lot 9 Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera: CIS
COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-81808271.
Vigilàncies
periòdiques

-

Preu unitari
(IVA exclòs)

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

45.201,64 €

9.492,32 €

54.693,98 €

Pel Lot 10 Vigilància, protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució
Logística: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A04038014.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)

21% IVA

Total preu
(IVA inclòs)

31.354,99 €

6.584,55 €

37.939,54 €

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal generada per les pròrrogues
de referència, d’import 480.635,12 € (IVA inclòs), del qual 478.903,72 € (IVA inclòs)
corresponent a la part fixa i 1.731,40 € (IVA inclòs) corresponent a la part variable,
amb càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
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LOTS
1
2
3
4
5
6
7
8

Recintes/Edificis
PF
PV
PF
F. Bonnemaison
PV
PF
CERC
PV
PF
SPOTT
PV
PF
Londres
PV
PF
Escola Industrial
PV
PF
Mundet
PV
PF
Mater i Cambó i Mestral PF
PV
Palau Güell

2 m 2018
(Agost i
Setembre)
48.765,90 €
314,80 €
11.083,34
472,20 €
9.401,70 €
157,40 €
8.913,66 €
157,40 €
9.564,04 €
157,40 €
86.300,96 €
157,40 €
121.171,66 €
157,40 €
57.703,90 €
33.365,04 €
157,40 €

Aplicació
pressupostària
G/10030/33310/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/93312/22701
G/10030/93313/22701
G/10030/92021/22701
G/10030/93313/22701

9

Torribera

PF

54.693,98 € G/10030/93314/22701

10

PDL

PF

37.939,54 € G/10030/92021/22701

Tercer. NOTIFICAR la present resolució a les empreses contractistes.”
Servei de Programació
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 33.000 €, a l’Ajuntament de Cercs, per a finançar
l’actuació local “Arranjament camí de Sant Jordi a la Rodonella”, al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Cercs, va presentar en data 12 juny de 2018 una sol·licitud per tal
de finançar la inversió “Arranjament camí de Sant Jordi a la Rodonella”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 6737/2018, de 28 de juny, sobre
nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de competències per
part de la Presidència i règim de sessions (BOPB 3-7-18), és competència de la
Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cercs
Arranjament camí de Sant Jordi a la
Rodonella
33.000,00 EUR
0%
0,47 %
760,07 EUR
10
35/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.06.2018 (B.O.E. núm. 140, de 09.06.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 33.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat, per a finançar l’actuació local “Projecte CEM Can Vidalet”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
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2. L’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, va presentar en data 6 juny de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Projecte CEM Can Vidalet”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Projecte CEM Can Vidalet
175000,00 EUR
0%
0.39 %
3.356 EUR
10
31/2018

* d’acord amb la Resolució de 05.06.2018 (B.O.E. núm. 137, de 06.06.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Llinars del Vallès, per
a finançar l’actuació local “Const. edifi annex serv. cult. per a esc. música”, al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Llinars del Vallès, va presentar en data 12 juny de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Const. edifi annex serv. cult. per a esc.

Àrea de Presidència
Secretaria General

música”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta
a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Llinars del Vallès
Const. edifi annex serv. cult. per a esc. música
175.000,00 EUR
0%
0,47 %
4.030,66 EUR
10
32/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.06.2018 (B.O.E. núm. 140, de 09.06.2018) de la Dirección General del Tesoro,
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € a l’Ajuntament de Mataró, per a finançar
l’actuació local “Compra de vehicles i maquinaria recollida residus”, al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Mataró, va presentar en data 28 maig de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Compra de vehicles i maquinaria recollida residus”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.

Àrea de Presidència
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Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 ( BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Mataró
Compra de vehicles i maquinaria recollida
residus
175.000,00 EUR
0%
-0,14 %
-614,74 EUR
5
30/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.05.2018 (B.O.E. núm. 112, de 09.05.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bagès, per a finançar l’actuació local “Intervencions al camp de futbol 2018”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, va presentar en data 4 juliol de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Intervencions al camp de futbol 2018”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
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Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 6737/2018, de 28 de juny, sobre
nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de competències per
part de la Presidència i règim de sessions (BOPB 3-7-18), és competència de la
Junta de Govern l’objecte del present dictamen

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Intervencions al camp de futbol 2018
175.000,00 EUR
0%
0,470 %
4.030,66 EUR
10
40/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.06.2018 (B.O.E. núm. 140, de 09.06.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000€, a l’Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, per a finançar l’actuació local “Instal·lació gespa camp futbol”, al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, va presentar en data 22 juny de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2018”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 6737/2018, de 28 de juny, sobre
nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de competències per
part de la Presidència i règim de sessions (BOPB 3-7-18), és competència de la
Junta de Govern l’objecte del present dictamen.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Instal·lació gespa camp futbol
175.000,00 EUR
0%
0,470 %
4.030,66 EUR
10
38/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.06.2018 (B.O.E. núm. 140, de 09.06.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 170.000 €, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, per a finançar l’actuació local “Obres en infraestructures i
equipaments”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, va presentar en data 12 juny de 2018
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres en infraestructures i
equipaments”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 ( BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Obres en infraestructures i equipaments
170.000,00 EUR
0%
0,47 %
3.915,50 EUR
10
34/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.06.2018 (B.O.E. núm. 140, de 09.06.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 170.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 59.113 €, a l’Ajuntament de Subirats, per a finançar
l’actuació local “Obres Projecte Turístic 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Subirats, va presentar en data 15 juny de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Obres Projecte Turístic 2018”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 (BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Subirats
Obres Projecte Turístic 2018
59.113,00 EUR
0%
0,47 %
1.361,51 EUR
10
36/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.06.2018 (B.O.E. núm. 140, de 09.06.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 59.113 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 45.887 €, a l’Ajuntament de Subirats, per a finançar
l’actuació local “Camp de futbol Can Cartró. Segona fase”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Subirats, va presentar en data 15 juny de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Camp de futbol Can Cartró. Segona fase”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 ( BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Subirats
Camp de futbol Can Cartró. Segona fase
45.887,00 EUR
0%
0,47 %
1.056,88 EUR
10
37/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.06.2018 (B.O.E. núm. 140, de 09.06.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 45.887 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Teià, per a finançar
l’actuació local “Inversions 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Teià, va presentar en data 19 abril de 2018 una sol·licitud per tal
de finançar la inversió “Inversions 2018”, la qual compleix els requisits establerts,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 6737/2018, de 28 de juny, sobre
nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de competències per
part de la Presidència i règim de sessions (BOPB 3-7-18), és competència de la
Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Teià
Inversions 2018
175.000,00 EUR
0%
0,470 %
4.030,66 EUR
10
14/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.06.2018 (B.O.E. núm. 140, de 09.06.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a
finançar l’actuació local “Sala Polivalent de Can Rafart Fase 2”, al 0% d’interès i
a retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, va presentar en data 12 juny de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Sala Polivalent de Can Rafart Fase 2”, la
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qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16 ( BOPB de
22.04.2016), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Sala Polivalent de Can Rafart Fase 2
175.000,00 EUR
0%
0,47 %
4.030,66 EUR
10
33/2018

* d’acord amb la Resolució de 08.06.2018 (B.O.E. núm. 140, de 09.06.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 11.392 €, a l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès presentà en data 12/06/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 350.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 350.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
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de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,584%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 350.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 11.392,00 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 6737/2018, de 28 de juny, sobre
nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de competències per
part de la Presidència i règim de sessions (BOPB 3-7-18), és competència de la Junta
de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 11.392,00 EUR a l'Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 12/06/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 18.910,72 €, a l'Ajuntament de Cabrera de Mar, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
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a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Cabrera de Mar presentà en data 31/05/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 581.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Cabrera de Mar.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 581.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,584%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 581.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 18.910,72 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 18.910,72 EUR a l'Ajuntament de Cabrera de
Mar per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 31/05/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cabrera de Mar, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 14.019,23 €, a l'Ajuntament de Dosrius, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
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mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Dosrius presentà en data 23/05/2018 una sol·licitud d'un préstec de
430.717,22 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Dosrius.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 430.717,22 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,584%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 430.717,22 EUR amb una
subvenció d’import de 14.019,23 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 14.019,23 EUR a l'Ajuntament de Dosrius per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
23/05/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Dosrius, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
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31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 167.625,15 €, a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018
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A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat presentà en data 25/05/2018 una sol·licitud
d'un préstec de 5.150.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 5.150.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,584%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 5.150.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 167.625,15 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 167.625,15 EUR a l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 25/05/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 48.822,86 €, a l'Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès presentà en data 05/06/2018 una sol·licitud
d'un préstec de 1.500.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de les Franqueses del
Vallès.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.500.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,584%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.500.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 48.822,86 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 48.822,86 EUR a l'Ajuntament de les Franqueses
del Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 05/06/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, d'acord
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 140.474,60 €, a l'Ajuntament d’Igualada, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
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l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament d'Igualada presentà en data 27/04/2018 una sol·licitud d'un préstec de
5.283.969,64 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Igualada.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 5.283.969,64 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,477%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 5.283.969,64 EUR amb una
subvenció d’import de 140.474,60 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 140.474,60 EUR a l'Ajuntament d'Igualada per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
27/04/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 62.149,57 €, a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Montcada i Reixac presentà en data 14/06/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 1.909.440,57 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.909.440,57 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
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de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,584%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.909.440,57 EUR amb una
subvenció d’import de 62.149,57 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 6737/2018, de 28 de juny, sobre
nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de competències per
part de la Presidència i règim de sessions (BOPB 3-7-18), és competència de la Junta
de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 62.149,57 EUR a l'Ajuntament de Montcada i
Reixac per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 14/06/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montcada i Reixac, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 47.492,57 €, a l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
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a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves
pròpies“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a
seguir per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions,
acceptació, formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de
transferència, atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la
Diputació de Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Pineda de Mar presentà en data 24/05/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 1.786.439,12 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 1.786.439,12 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,477%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.786.439,12 EUR amb una
subvenció d’import de 47.492,57 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 47.492,57 EUR a l'Ajuntament de Pineda de Mar
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 24/05/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Pineda de Mar, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 171.397,38 €, a l'Ajuntament de Sant Joan Despí, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
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mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Sant Joan Despí presentà en data 05/07/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 5.946.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 5.946.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,584%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 5.265.895,28 EUR amb una
subvenció d’import de 171.397,38 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 6737/2018, de 28 de juny, sobre
nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de competències per
part de la Presidència i règim de sessions (BOPB 3-7-18), és competència de la Junta
de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 171.397,38 EUR a l'Ajuntament de Sant Joan
Despí per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 05/07/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Joan Despí, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 77.302,86 €, a l'Ajuntament de Vallirana, amb l’objecte
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de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del
pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
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les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Vallirana presentà en data 23/05/2018 una sol·licitud d'un préstec de
2.375.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vallirana.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.375.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,584%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.375.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 77.302,86 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2016, aprovada per Decret de la Presidència núm.
3048/16, de 14 d’abril de 2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicat al
BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 77.302,86 EUR a l'Ajuntament de Vallirana per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
23/05/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vallirana, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
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Tercer.- AUTORITZAR la Presidenta de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la cessió d’ús a precari
a la FUERP dels espais que ocupa actualment a l’edifici Residència Ramon Llull
del Recinte de l’Escola Industrial, fins al 31 de desembre de 2018.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
Fets
1.

La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat
al Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, número 187, de Barcelona, que
figura inscrit a l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F000900,
edifici E05, i amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial. D’aquest edifici es va
segregar com a bé inventariable separat la part corresponent a 551,25 m2
construïts de la planta baixa de l’edifici E05 amb un nou codi d’actiu, el F167395,
per identificar-los i permetre la gestió a l’Inventari de Béns de forma diferenciada.

2.

L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre adscrit a la Universitat de
Barcelona que té per objecte la formació superior de futurs professionals,
mitjançant la formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al
desenvolupament professional de les activitats de relacions públiques i de
publicitat dins les organitzacions en tots els seus àmbits (administració pública i
empresa privada) i els corresponents sectors especialitzats.

3.

La titularitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques correspon a la Fundación
Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), entitat sense ànim de
lucre que destina els seus rendiments o recursos que obté per altres medis al
compliment de finalitats d’interès general, la qual es troba inscrita en el Registre
estatal de Fundacions Docents Privades.

4.

La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme
tasques de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen
activitats beneficioses per al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de
finalitats d’interès comú, com és el cas de l’Escola Superior de Relacions
Públiques.

5.

Des de 1978, s’han signat diversos convenis entre la Diputació de Barcelona i
l’Escola Superior de Relacions Públiques, pels quals es cedia a precari a la
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FUERP tres aules i un despatx de l’edifici en l’actualitat anomenat Residència
Ramon Llull del Recinte de l’Escola Industrial.
6.

Actualment, la FUERP utilitza a precari amb caràcter gratuït determinats espais de
la Residència Ramon Llull del Recinte de l’Escola Industrial, com a titular de
l’Escola Superior de Relacions Públiques d’acord amb el document administratiu
signat amb la Diputació de Barcelona el 18 d’octubre de 2017, aprovat prèviament
per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 20 de juliol de 2017.

7.

El pacte tercer d’aquest document estableix que “la cessió d’ús a precari dels
referits espais és fins el 30 de setembre de 2018, atesa la durada dels cursos
acadèmics, moment en el qual aquests espais, en tot cas, revertiran a la Diputació
de Barcelona.”

8.

Malgrat que el trasllat dels ensenyaments de la FUERP a la nova seu estava
previst per al curs acadèmic 2017/2018, en data 9 de maig de 2018, ha notificat a
la Diputació de Barcelona que estimen que no podrà realitzar-se de manera
plenament operativa fins al desembre de 2018, un cop finalitzades les obres i
obtinguts els permisos d’inici de l’activitat, de forma que sol·liciten poder continuar
utilitzant les actuals instal·lacions fins al desembre de 2018.

9.

La Diputació de Barcelona no té necessitat immediata ni a curt termini de l’espai
objecte de cessió, la FUERP n’ha sol·licitat la continuïtat per utilitzar les actuals
instal·lacions i concorren necessitats i interessos públics.

10. Es justifica la prevalença de la rendibilitat social per sobre de criteris econòmics i
escau atorgar la cessió d’ús a precari sense contraprestació pecuniària.
11. La Diputació de Barcelona manté la intenció de recuperar els espais del Recinte
de l’Escola Industrial però com la necessitat no és immediata, té la voluntat de
renovar l’ús a precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que utilitza
actualment la FUERP fins com a màxim el 31 de desembre de 2018.
12. A l’expedient consten la memòria del director de Serveis de Planificació
Econòmica i l’informe jurídic del cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària,
ambdós de data 12 de juny de 2018, respectivament.
Fonaments de dret
1.

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LBRL), les entitats locals, per al compliment de les seves
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota
classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics,
obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les
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lleis. En sentit similar es pronuncia l’article 28 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (en
endavant RPC).
2.

La Diputació de Barcelona, en virtut de l’article 36.1.d) de la LRBRL ostenta
competències en matèria de cooperació en el foment del desenvolupament
econòmic i social, d’acord amb les competències de les altres administracions
públiques en aquest àmbit.

3.

L’article 75 del RPC permet la cessió a precari de l’ús dels béns patrimonials a
entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat
pública o d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local.

4.

En compliment del que disposa l’article 75.4 RPC, la FUERP no resta en relació
de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni dirigeix la seva activitat,
ni presta la seva conformitat als actes que dimanin de la Fundació.

5.

Tal i com estableix l’article 76 RPC, el precari s’extingeix per la reclamació del bé
feta per l’ens local, amb el requeriment previ al precarista amb un mes d’antelació,
per la devolució d’aquest per part del precarista i també, automàticament, en el
cas que el bé es destini a una altra finalitat.

6.

Pel que fa als principis de publicitat i transparència, és d’aplicació l’art. 3 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, en virtut del qual
l’actuació administrativa de la Diputació de Barcelona s’ha de subjectar al principi
general de transparència i l’article 8 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques, que fixa els principis de publicitat,
transparència, concurrència i objectivitat en l’adquisició, explotació i alienació dels
béns patrimonials.

7.

Pel que fa als aspectes comptables d’aquesta cessió d’ús, resulta d’aplicació la
norma de reconeixement i valoració 19a de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre per la que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

8.

L’article 221.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC) atribueix al Ple la
competència per a les cessions per qualsevol títol de l’ús de béns patrimonials,
delegables en la Junta de Govern.

9.

D’acord amb l’apartat 3.4 h) del Decret número 7048 de data 9 de juliol de 2018
pel qual s’aprova la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, la competència per a l’aprovació de l’expedient correspon a la Junta de
Govern, per delegació del Ple, en haver-li delegat l’exercici d’aquelles
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competències, que lleis diferents de la LBRL atribueixen al Ple i no tenen caràcter
indelegable.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. CEDIR l’ús a precari a favor de la Fundación Universitaria Europea de
Relaciones Públicas (FUERP), com a titular de l’Escola Superior de Relacions
Públiques, amb efectes d’1 d’octubre de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018, l’espai
que es detalla a continuació, ubicat al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer
Urgell, número 187, de Barcelona:
ACTIU
F167398

DENOMINACIÓ
Segregació part PB Escola
Industrial Residència Ramon Llull
(edifici E05)

SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA
551,25 m2

SITUACIÓ
Planta baixa

Segon. APROVAR inicialment el document administratiu que recull les condicions de
la cessió d’ús a precari, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“DOCUMENT ADMINISTRATIU RELATIU A LA CESSIÓ D’ÚS A PRECARI, A FAVOR DE
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS, SOBRE
DETERMINATS ESPAIS DE L’EDIFICI RESIDÈNCIA RAMON LLULL DEL RECINTE DE
L’ESCOLA INDUSTRIAL
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per....
FUNDACIÓN UNIVERSITÀRIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS (FUERP), amb
NIF G-60747250, representada per...
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Residència Ramon Llull, situat al
Recinte de l’Escola Industrial, carrer Urgell, núm. 187, de Barcelona, que figura inscrit a
l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F000900, edifici E05, i amb la
naturalesa jurídica de bé patrimonial. D’aquest edifici es va segregar com a bé inventariable
2
separat la part corresponent a 551,25 m construïts de la planta baixa de l’edifici E05 amb
un nou codi d’actiu, el F167395, per identificar-los i permetre la gestió a l’Inventari de Béns
de forma diferenciada.
II. L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre adscrit a la Universitat de
Barcelona que té per objecte la formació superior de futurs professionals, mitjançant la
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formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al desenvolupament professional de les
activitats de relacions públiques i de publicitat dins les organitzacions en tots els seus àmbits
(administració pública i empresa privada) i els corresponents sectors especialitzats.
III. La titularitat de l’Escola Superior de Relacions Públiques correspon a la Fundación
Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), entitat sense ànim de lucre que
destina els seus rendiments o recursos que obté per altres medis al compliment de finalitats
d’interès general, i que es troba inscrita en el Registre estatal de Fundacions Docents
Privades.
IV. El 19 de desembre de 1978 la Diputació de Barcelona i l’Escola Superior de Relacions
Públiques signaren un conveni, mitjançant el qual aquesta última passava a ocupar a precari
tres aules i un despatx de l’edifici en l’actualitat anomenat Residència Ramon Llull del
Recinte de l’Escola Industrial.
V. Segons el pacte segon de l’esmentat conveni, la cessió d’ús finalitzaria quan la Diputació
tingués necessitat dels espais, la qual cosa s’hauria de manifestar sempre que fos possible
amb un preavís de tres mesos i, per tal que tingués efectivitat, en finalitzar el curs acadèmic
iniciat.
VI. Per compareixença signada el 27 de febrer de 2008 entre representants de la Diputació
de Barcelona i de l’Escola Superior de Relacions Públiques, es va posar de manifest la
necessitat de la Diputació de Barcelona de disposar dels espais cedits a la mateixa, i es
mostrava la voluntat d’aquesta última d’extingir en data 30 de setembre de 2009 el conveni
signat el 19 de desembre de 1978.
VII. Per escrits del President delegat de la que era l’Àrea de Coordinació i Govern Local de
la Diputació de Barcelona de 13 de març de 2008 i 27 de març de 2008, dirigits a l’Escola
Superior de Relacions Públiques i a la Universitat de Barcelona, respectivament, es va
reiterar la necessitat per part de la corporació d’utilitzar els espais que ocupa l’Escola per tal
de disposar de centres on ubicar diferents serveis i departaments de la Diputació i es
permetia a l’Escola la utilització dels espais a precari fins al 30 de setembre de 2009.
VIII. La necessitat dels espais per part de la Diputació de Barcelona no esdevingué
immediata, per la qual cosa la Junta de Govern, en sessió de 25 de març de 2010, va
aprovar l’autorització d’ús a precari, a favor de la FUERP, sobre determinats espais situats a
la planta baixa de l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte Industrial, amb una superfície
2
construïda de 551,25 m .
IX. Aquesta autorització d’ús es va formalitzar a través d’un document administratiu, signat
el 29 de setembre de 2010, el qual establia en el seu pacte tercer que l’autorització d’ús a
precari era per cursos acadèmics complets, i que es renovaria de curs en curs de forma
tàcita fins al 30 de setembre de 2013, com a màxim, moment en el qual revertirien a la
Diputació de Barcelona.
X. La FUERP va buscar alternatives d’edificis i espais on poder continuar la seva activitat
docent i, dintre de les possibles alternatives, estava interessada en adquirir l’edifici propietat
de la Diputació de Barcelona situat al carrer Padilla núm.187, cantonada Avda. Diagonal, a
la ciutat de Barcelona.
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XI. Mentre s’estudiava la viabilitat de la proposta i amb l’objecte que l’Escola Superior de
Relacions Públiques continués desenvolupant la seva activitat docent, la Diputació de
Barcelona mantingué a la FUERP l’ús a precari, amb caràcter gratuït, i fins el 31 d’agost de
2016 dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que utilitza actualment, mitjançant la
formalització de l’oportú document administratiu signat en data 24 de juliol de 2014.
XII. Finalment, la FUERP va adquirir un edifici situat al número 50 del carrer Sepúlveda de
Barcelona i després d’haver realitzat les modificacions urbanístiques i obres necessàries
preveia el seu trasllat l’any 2017.
XIII. Durant el curs acadèmic 2016/2017 la FUERP va continuar ocupant l’espai en virtut del
document administratiu que van signar les parts en data 29 de setembre de 2016, la minuta
del qual va aprovar prèviament la Junta de Govern de la Diputació el 28 de juliol de 2016.
XIV. Per al curs acadèmic 2017/2018, l’espai es continua ocupant d’acord amb el document
administratiu de les condicions de la cessió d’ús a precari que va aprovar la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en la sessió de 20 de juliol, i que es va signar per les
parts el 18 d’octubre de 2017.
XV. El 9 de maig de 2018 la FUERP ha sol·licitat a la Diputació continuar utilitzant els espais
fins que s’acabin les obres d’adequació i s’obtinguin els permisos d’inici de l’activitat, que
permetin el trasllat dels serveis a la nova seu, prevista per al desembre de 2018.
XVI. Amb l’objecte que l’Escola Superior de Relacions Públiques continuï desenvolupant
amb normalitat la seva activitat docent, la corporació té la voluntat de mantenir a la FUERP,
amb caràcter gratuït, en l’ús a precari dels espais del Recinte de l’Escola Industrial que
utilitza actualment, fins el 31 de desembre de 2018.
XVII. La Diputació de Barcelona té entre les seves principals finalitats portar a terme tasques
de suport i col·laboració amb diverses entitats que desenvolupen activitats beneficioses per
al conjunt dels ciutadans, per a la consecució de finalitats d’interès comú, com és el cas de
l’Escola Superior de Relacions Públiques.
XVIII. Les finalitats de l’Escola Superior de Relacions Públiques són d’utilitat social per al
conjunt dels ciutadans i el seu desenvolupament redunda en benefici dels interessos de
caràcter local.
Per donar suport a les finalitats que volen assolir, ambdues parts, de mutu acord, es
reconeixen plena capacitat per a aquest acte i acorden els següents
PACTES
Primer. La Diputació de Barcelona cedeix l’ús a precari, amb efectes 1 d’octubre de 2018, a
favor de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), com a titular
de l’Escola Superior de Relacions Públiques, els espais que es detallen a continuació,
pertanyents al Recinte de l’Escola Industrial, situat al carrer Urgell, número 187, de
Barcelona:
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ACTIU
F167398

DENOMINACIÓ
Segregació part PB Escola
Industrial Residència Ramon
Llull (edifici E05)

SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA
551,25 m

2

SITUACIÓ
Planta baixa

Segon. La cessió d’ús a precari dels espais a favor de la FUERP és gratuïta i el seu ús
merament tolerat.
Tercer. La cessió d’ús a precari dels referits espais és fins el 31 de desembre de 2018,
moment en el qual aquests espais, en tot cas, revertiran a la Diputació de Barcelona.
Quart. En cas que el 31 de desembre de 2018 la FUERP no entregui a la Diputació de
Barcelona lliures, vacus i expedits els espais cedits, s’obliga a satisfer en concepte de
penalització la quantitat de 1.405,69 euros per cada mes que superi la data fixada, excepte
quan aquest retard sigui per causa imputable a tercers. Aquest import resulta de multiplicar
2
3 euros per m d’espai útil cedit (85 % de la superfície construïda) i és equivalent al preu
mínim que aplica la Diputació de Barcelona en els arrendaments d’espais a entitats sense
ànim de lucre.
Cinquè. La FUERP ha de destinar els espais objecte d’aquesta cessió d’ús a precari a la
realització de les seves finalitats específiques, concretament, a la formació superior de
futurs professionals, mitjançant la formació teòrica, tècnica i pràctica necessària per al
desenvolupament professional de les activitats de relacions públiques i de publicitat dins les
organitzacions en tots els seus àmbits (administració pública i empresa privada) i els
corresponents sectors especialitzats, de forma que si es destinen a un ús diferent revertiran
automàticament a la Diputació de Barcelona.
Sisè. D’acord amb l’article 75.4 del Reglament de patrimoni dels ens locals, la FUERP no
resta en relació de dependència respecte de la Diputació de Barcelona, ni aquesta
corporació dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes que de la FUERP
dimanin.
Setè. El precari objecte d’aquesta cessió d’ús s’extingirà, d’acord amb l’article 76 del
Reglament de patrimoni dels ens locals, per la reclamació del bé feta per la Diputació de
Barcelona, amb requeriment a la FUERP amb un mes d’antelació per la devolució per part
de la FUERP o bé en el cas que els espais objecte de la cessió es destinin a una finalitat
diferent de l’actual.
Vuitè. Atesa la naturalesa administrativa d’aquest document, li seran d’aplicació, amb
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i
contenciós administratiu.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest document, les parts el signen.”

Tercer. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant l’anunci de la seva tramitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació, perquè es puguin presentar les
al·legacions que s’estimin pertinents.
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Quart. DECLARAR que en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el termini
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords,
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
Cinquè. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la corporació les operacions comptables de
cessió d’ús a favor de La Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas una
vegada s’hagi signat el document administratiu corresponent, en virtut de la norma de
reconeixement i valoració 19a de la Instrucció del model normal de comptabilitat local
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’acord amb els
ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en el moment de l’anotació de
l’operació a l’Inventari.
Sisè. NOTIFICAR els presents acords als interessats.”
39.-Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la pròrroga de
l’autorització d’ús de la Sala de les Voltes de la Masia del Recinte Torribera, a
favor de la Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació,
fins al 31 de juliol de 2019.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets

1.

La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Masia Torribera, situat al
recinte de Torribera, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, que
consta inscrit a l’Inventari de Béns de la corporació amb el codi d’actiu F001004 i
la naturalesa jurídica de bé de domini públic. L’edifici disposa d’una sala d’actes,
anomenada Sala de les Voltes, amb una superfície construïda de 297 m2.

2.

El 25 d’abril de 2007, la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona van
signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual era actualitzar i ampliar el
marc de col·laboració de totes dues institucions en tot allò que afectava a temes
de caràcter i contingut patrimonial.

3.

El Pacte Cinquè, lletra C), del conveni esmentat, atribueix a la Universitat de
Barcelona la utilització a títol gratuït dels espais de l’edifici Masia Torribera; en
concret d’una superfície de 1.400 m2 de les plantes primera i segona, així com de
l’ús compartit de la sala d’actes (actual Sala de les Voltes) de l’edifici i estableix
que la Universitat s’ha de fer càrrec de les despeses extraordinàries que comporti
aquesta utilització.
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4.

Per conveni signat el 25 de febrer de 2009 amb la Universitat de Barcelona, i
incorporat al conveni de 25 d’abril de 2007 com a annex XI, es va regular la gestió
de les despeses comunes de la Masia Torribera, i es va fixar un coeficient mixt de
superfície i utilització del 0,800 a càrrec de la Universitat de Barcelona i del 0,200
a càrrec de la Diputació de Barcelona.

5.

El 5 de maig de 2011, la Diputació de Barcelona i el Consorci Parc de Salut Mar
de Barcelona van signar un conveni autoritzant l’ús de les sales del Recinte
Torribera gestionades per la Subdirecció de Logística de la Diputació, per a la
celebració de reunions puntuals i activitats esporàdiques dels serveis del
Consorci, d’acord amb el procediment d’utilització establert per l’esmentada
Subdirecció.

6.

D’altra banda, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet van signar el 6 d’octubre de 2011 una addenda al conveni de
col·laboració signat entre les dues institucions el 19 de novembre de 1997, segons
la qual l’Ajuntament podia fer ús de les sales de les Voltes i Annexa de la Masia
Torribera, per a reunions puntuals i activitats esporàdiques, d’acord amb el
procediment d’utilització establert per la Subdirecció de Logística de la Diputació.

7.

Per acord número 463/2015 de 23 de setembre de 2015, la Junta de Govern va
aprovar l’autorització d’ús de la Sala de les Voltes de la Masia Torribera, a favor
de la Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació, durant el
curs 2015/16.

8.

El 8 de juliol de 2016, la Direcció del Campus de l’Alimentació de Torribera de la
Universitat de Barcelona va sol·licitar la renovació de l’autorització d’ús fins al 31
de juliol de 2017.

9.

El 12 de juliol de 2016, la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de la
Diputació de Barcelona va comunicar que no existia inconvenient per fer una nova
cessió de l’espai fins a la data sol·licitada.

10. Derivat de l’anterior, per Dictamen de la Junta de Govern de 29 de setembre de
2016, amb número de registre d’acords 469/16, es va autoritzar i convalidar amb
efectes retroactius la utilització des de l’1 de juliol de 2016 i fins el 31 de juliol de
2017 de la Sala de les Voltes a favor de la Universitat de Barcelona, com a aula
del Campus de l’Alimentació, en els mateixos termes que es venia utilitzant, és a
dir, en els expressats en l’acord 463/2015 de 23 de setembre de 2015 de la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona.
11. El 23 de juny de 2017, la Direcció del Campus de l’Alimentació de Torribera de la
Universitat de Barcelona va enviar escrit a la Direcció de Serveis d’Edificació i
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Logística de la Diputació de Barcelona pel qual sol·licitava la renovació de
l’autorització d’ús fins al 31 de juliol de 2018.
12. El 26 de juny de 2017, la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística de la
Diputació de Barcelona va comunicar que no existia inconvenient per autoritzar la
utilització de la Sala de les Voltes fins el 31 de juliol de 2018.
13. Per aquest motiu la Junta de Govern de la corporació, reunida en sessió ordinària
el 20 de juliol de 2017, mitjançant acord amb número de registre 386/17, va
autoritzar l’ús exclusiu de la Sala de les Voltes a favor de la Universitat de
Barcelona per a ésser destinada a aula del Campus de l’Alimentació des de l’1
d’agost de 2017 fins al 31 de juliol de 2018, prorrogable fins al 31 de juliol de
2019.
14. En data 6 de juny de 2018, segons consta a l’expedient administratiu, la
Universitat de Barcelona va contactar la Diputació de Barcelona per sol·licitar
d’acord amb l’anterior autorització, la pròrroga expressa de l’autorització d’ús fins
el 31 de juliol de 2019, i donat que no han variat cap de les circumstàncies per les
quals es va atorgar l’autorització.
15. La Diputació, no té necessitat immediata ni a curt termini d’ús de la Masia, doncs
aquest edifici no està inclòs en cap pla o projecte de la corporació vigent o en
curs, que prevegi una utilitat com a bé de domini públic o afectar-lo a un servei
públic o que presti la corporació i que sigui de la seva competència o per destinarlo a serveis administratius propis de la corporació, es considera escaient acordar
expressament la pròrroga.
16. Consten a l’expedient la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació
Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària.
17. Atès que la Universitat de Barcelona continua necessitant la Sala de les Voltes i
que no han veritat les circumstàncies que van donar lloc a l’autorització vigent, es
creu oportú prorrogar l’autorització d’ús des de l’1 d’agost de 2018, fins el 31 de
juliol de 2019.
Fonaments de dret
I.

Pel que fa a la capacitat jurídica de les administracions locals,
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant
LRBRL), article 5, sobre la plena capacitat jurídica pel compliment dels seus
fins, dins l’àmbit de les seves respectives competències, per a adquirir, posseir,
reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar contractes,
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II.

establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se, interposar els recursos
establerts i exercir les accions previstes a les lleis.
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni
dels ens locals (en endavant RPC), article 28 pel que fa a la capacitat jurídica
plena per a adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i
drets.
Pel que fa a les competències de la Diputació de Barcelona,

- LRBRL article 36.1.d) relatiu a la cooperació al desenvolupament econòmic i
social, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques
en aquest àmbit.
III. Respecte les relacions interadministratives,
- Llei 40/2015, d’1 d’ octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el
seus articles 140 i 141 (en endavant LRJSP), els principis que regeixen les
relacions interadministratives, entre els quals destaquen la lleialtat institucional,
el deure de col·laboració, i el deure de cooperació entre les administracions
públiques.
- La LRJSP, en el seu article 144 entre les tècniques de cooperació, destaca les
actuacions previstes en matèria patrimonial a la legislació patrimonial.
Aquestes tècniques de cooperació d’acord amb l’article 143 del mateix text
legal es poden formalitzar amb acords d’òrgan de cooperació, o com és el
present cas, mitjançant convenis.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques
(en endavant LPAP), article 183 de caràcter bàsic pel que fa a l’aplicació dels
principis de lleialtat institucional i l’obligació de cooperació i assistència, i article
185 de caràcter supletori, respecte dels principis als que s’ajustaran aquestes
relacions i respecte a les sol·licituds efectuades per administracions, en relació
a béns determinats de titularitat d’altres administracions.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), article 144,
respecte dels principis de lleialtat institucional, cooperació, col·laboració i
assistència recíproca per al compliment de les funcions que corresponen a
altres administracions.
- LRBRL, article 55 lletra e, respecte la prestació de cooperació i assistència
activa que les administracions puguin precisar.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, article 107, pel que fa al principi de
lleialtat institucional.
IV. Pel que fa a la normativa patrimonial, i en concret, el règim dels béns de domini
públic i la regulació de l’autorització d’us privativa
- La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
Públiques (en endavant, LPAP) 84, estableix que la ocupació dels béns de
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domini públic requereix títol atorgat per l’autoritat competent. Així mateix, els
articles 86.2 i 92.3, d’aplicació supletòria, limiten a quatre anys, incloent
pròrrogues, la durada de les autoritzacions per la utilització privativa del domini
públic.
V. Sobre les universitats,
- LO 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, art. 1, que estableix que la
Universitat realitza el servei públic de l’educació superior.
- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, art. 3.3. que estableix
que els poders públics han de col·laborar amb les universitats per a la
consecució de llurs objectius.
VI. Pel que fa als principis de publicitat i transparència,
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, art. 3 en virtut del
qual l’actuació administrativa de la Diputació de Barcelona s’ha de subjectar al
principi general de transparència.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques,
article 96.4, d’aplicació supletòria, que preveu la publicació de les sol·licituds
d’autoritzacions i concessions d’ús del domini públic.
VII. Respecte l’aprovació de la resolució,
-

El President de la corporació que ostenta la competència originària, d’acord
amb els articles 60 del RPC i 21.1.q, 21.3, 34.1.o de la LBRL, l’ha delegat en la
Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.2.e del Decret de la Presidència núm.
7048 de 9 de juliol de 2018, pel qual s’aprova la Refosa 1/2018 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona diferents del Ple.

En virtut de tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PRORROGAR l’autorització d’ús exclusiu de la Sala de les Voltes a favor de la
Universitat de Barcelona per a ésser destinada a aula del Campus de l’Alimentació des
de l’1 d’agost de 2018 fins el 31 de juliol de 2019, en les mateixes condicions
d’utilització que fins a l’actualitat, en virtut de l’acord de la Junta de Govern d’aquesta
corporació de 20 de juliol de 2017.
Segon. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis
electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-se les al·legacions que
s’estimin pertinents.
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Tercer. DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords,
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
Quart. NOTIFICAR els presents acords als interessats.”
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la pròrroga
del conveni que regula les condicions de l’autorització d’ús de l’edifici La Torre a
favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Consorci Universitari
Centre Associat de la Universidad Nacional de Educación, fins al 20 de maig de
2020.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets

1.

La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici anomenat la Torre del Recinte
Torribera de Santa Coloma de Gramenet, inscrit a l’ l’Inventari de Béns de la
corporació amb codi d’actiu F000994 i naturalesa demanial.

2.

En data 19 de novembre de 1997 la Diputació de Barcelona va signar un conveni
de cooperació amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a preservar i
diversificar els usos públics del Recinte Torribera en actuacions centrades en els
àmbits de l’atenció sanitària, dels equipaments i serveis esportius, docents i
mediambientals.

3.

En el marc d’aquest conveni, el 21 de maig de 2014, la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Consorci Universitari Centre
Associat de la Universidad Nacional de Educación a Distancia van subscriure un
conveni per a la instal·lació de la UNED en l’edifici la Torre per una durada de
quatre anys, per tant, fins el 20 de maig de 2018, prorrogables expressament dos
anys més.

4.

Amb posterioritat l’Ajuntament de Santa Coloma va manifestar la necessitat d’ús
dels espais de l’edifici la Torre, per a l’Escola de Restauració Santa Coloma
(ERESC), centre formatiu de titularitat municipal, gestionat per la societat
municipal Grameimpuls, S.A., mitjançant escrit amb registre d’entrada d’aquesta
corporació el 19 d’abril de 2017.

5.

L’ERESC és un centre formatiu de titularitat municipal de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, gestionat per la societat municipal Grameimpuls, S.A. que
realitza formació ocupacional per a la inserció laboral. Els cursos que es realitzen
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s’adrecen principalment a persones en atur amb l’objectiu de rebaixar-ne la taxa al
municipi i contribuir al desenvolupament econòmic.
6.

La UNED, va manifestar el seu acord a aquesta sol·licitud, sempre i quan no
interferís en l’activitat pròpia de la UNED i no comportés una alteració significativa
dels seus horaris, també mitjançant escrit amb registre d’entrada d’aquesta
corporació el 19 d’abril de 2017.

7.

Per mitjà del Decret del Diputat delegat de 13 de juliol de 2017 s’accedí a la
petició per a la qual cosa s’aprovà la corresponent minuta d’addenda modificativa
del conveni original per a l’ampliació dels usos de l’edifici per tal que també els
utilitzés l’ERESC en coordinació amb la UNED. Amb posterioritat es signà l’
addenda al conveni, oportunament aprovada per les tres parts.

8.

El 18 de maig de 2018, mitjançant sol·licitud presentada en el registre general
d’aquesta corporació per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es va
sol·licitar la pròrroga expressa fins el 20 de maig de 2020 del conveni.

9.

Arribat el 21 de maig de 2018, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la
UNED han continuat utilitzant l’edifici de forma consentida per la corporació en
tant s’estudiava la petició.

10. La Diputació de Barcelona, no té necessitat immediata ni a curt termini d’ús de
l’edifici la Torre, doncs aquest edifici no està inclòs en cap pla o projecte de la
corporació vigent o en curs, que prevegi una utilitat com a bé de domini públic o
afectar-lo a un servei públic o que presti la corporació i que sigui de la seva
competència o per destinar-lo a serveis administratius propis de la corporació, es
considera escaient acordar expressament la pròrroga.
11. No hi ha hagut cap altra sol·licitud d’ús del mateix espai per part de cap altra
persona jurídica o física pública o privada.
12. Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe
jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, que consten a l’expedient
administratiu.
13. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la UNED continuen necessitant
l’edifici la Torre d’acord i no han veritat les circumstàncies que van donar lloc a
l’autorització vigent, es creu oportú prorrogar l’autorització d’ús fins el 20 de maig
de 2020.
Fonaments de dret
I.

Pel que fa a la capacitat jurídica de les administracions locals,
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- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant
LRBRL), article 5, sobre la plena capacitat jurídica pel compliment dels seus
fins, dins l’àmbit de les seves respectives competències, per a adquirir, posseir,
reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar contractes,
establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se, interposar els recursos
establerts i exercir les accions previstes a les lleis.
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni
dels ens locals (en endavant RPC), article 28 pel que fa a la capacitat jurídica
plena per a adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i
drets.
II.

Pel que fa a les competències de la Diputació de Barcelona,
- LRBRL article 36.1.d) relatiu a la cooperació al desenvolupament econòmic i
social, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques
en aquest àmbit.

III. Sobre les competències municipals,
- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és un ens local reconegut a la
Constitució Espanyola i que donada la seva natura bifront, ostenta les
competències que preveu la legislació de l’Estat Espanyol i les de la Comunitat
Autònoma de Catalunya. Així, les activitats formatives impulsades per
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, s’emmarquen en l’àmbit i
competències atorgades als municipis per la Llei catalana 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials, i contribueixen a la prevenció de situacions de
risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de
vulnerabilitat i de dependència.
IV. Sobre les universitats,
- LO 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, art. 1, que estableix que la
Universitat realitza el servei públic de l’educació superior.
- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, art. 3.3. que estableix
que els poders públics han de col·laborar amb les universitats per a la
consecució de llurs objectius.
V. Respecte les relacions interadministratives,
- Llei 40/2015, d’1 d’ octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el
seus articles 140 i 141 (en endavant LRJSP), els principis que regeixen les
relacions interadministratives, entre els quals destaquen la lleialtat institucional,
el deure de col·laboració, i el deure de cooperació entre les administracions
públiques.
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- La LRJSP, en el seu article 144 entre les tècniques de cooperació, destaca les
actuacions previstes en matèria patrimonial a la legislació patrimonial.
Aquestes tècniques de cooperació d’acord amb l’article 143 del mateix text
legal es poden formalitzar amb acords d’òrgan de cooperació, o com és el
present cas, mitjançant convenis.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques
(en endavant LPAP), article 183 de caràcter bàsic pel que fa a l’aplicació dels
principis de lleialtat institucional i l’obligació de cooperació i assistència, i article
185 de caràcter supletori, respecte dels principis als que s’ajustaran aquestes
relacions i respecte a les sol·licituds efectuades per administracions, en relació
a béns determinats de titularitat d’altres administracions.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), article 144,
respecte dels principis de lleialtat institucional, cooperació, col·laboració i
assistència recíproca per al compliment de les funcions que corresponen a
altres administracions.
- LRBRL, article 55 lletra e, respecte la prestació de cooperació i assistència
activa que les administracions puguin precisar.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, article 107, pel que fa al principi de
lleialtat institucional.
VI. Pel que fa a la normativa patrimonial, i en concret, el règim dels béns de domini
públic i la regulació de l’autorització d’us privativa,
- La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
Públiques (en endavant, LPAP) 84, estableix que la ocupació dels béns de
domini públic requereix títol atorgat per l’autoritat competent. Així mateix, els
articles 86.2 i 92.3, d’aplicació supletòria, limiten a quatre anys, incloent
pròrrogues, la durada de les autoritzacions per la utilització privativa del domini
públic.
VII. Relatius a l’eficàcia retroactiva dels actes
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, article 39.3 relatiu a l’eficàcia retroactiva dels actes
quan produeixin efectes favorables a l’interessat i sempre que els supòsits de
fet necessaris ja existissin en la data a la qual es retrotregui l’eficàcia de l’acte i
no es lesionen drets o interessos legítims d’altres persones.
En aquest sentit val a dir que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la
UNED complien tant el 21 de maig de 2018 com en l’actualitat les condicions i
requisits per a atendre la petició de pròrroga.
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Així mateix durant el període d’informació pública aquells que considerin
lesionats els seus drets o interessos legítims així com d’altres interessats en la
utilització de l’edifici podran efectuar les al·legacions oportunes que haurà de
resoldre l’òrgan competent per la pròrroga.
VIII. Pel que fa als principis de publicitat i transparència,
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, art. 3 en virtut del
qual l’actuació administrativa de la Diputació de Barcelona s’ha de subjectar al
principi general de transparència.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques,
article 96.4, d’aplicació supletòria, que preveu la publicació de les sol·licituds
d’autoritzacions i concessions d’ús del domini públic.
IX. Pel que fa a la normativa comptable,
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s’aprova la instrucció del
model normal de comptabilitat local.
X. Respecte l’aprovació de la resolució,
- El President de la corporació que ostenta la competència originària, d’acord
amb els articles 60 del RPC i 21.1.q, 21.3, 34.1.o de la LBRL, l’ha delegat en la
Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.2.e del Decret de la Presidència núm.
7048 de 9 de juliol de 2018, pel qual s’aprova la Refosa 1/2018 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona diferents del Ple.
En virtut de tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PRORROGAR inicialment fins el 20 de maig de 2020 el conveni signat el 21
de maig de 2014 que regula les condicions de l’autorització d’ús de l’edifici la Torre a
favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Consorci Universitari Centre
Associat de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Segon. INFORMAR la UNED i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que en
cas de necessitat d’ús de l’edifici més enllà d’aquest període, caldrà sol·licitar-ho amb
l’antelació suficient per tal de tramitar l’expedient oportú de concessió demanial i
acompanyar a la sol·licitud un pla d’inversions de l’edifici proporcional al període
sol·licitat així com una memòria d’usos de l’edifici.
Tercer. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies,
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i un edicte que es
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publicarà al Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentarse les al·legacions que s’estimin pertinents.
Quart. DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el termini
d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents acords,
sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament.
Cinquè. ANOTAR a l’inventari de Béns de la corporació les operacions comptables
derivades de la pròrroga una vegada l’acord sigui definitiu, d’acord amb la Instrucció
de comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, segons les dades que s’adjunten com Annex i els ajustaments comptables
que puguin ser necessaris, en el moment de l’anotació de l’operació a l’Inventari.
Sisè. NOTIFICAR el present acord als interessats.”
ANNEX COMPTABLE
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments,
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federació d'ADF del Maresme, per al
desenvolupament de programes territorials del pla de suport en matèria de
prevenció d'incendis forestals.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori forestal del que
formen part els municipis, i quan es produeixen poden causar greus danys a persones,
bens i espais naturals d’aquest territori.
La Diputació de Barcelona, en exercici de les seves competències de cooperació local
(arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local),
presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la demarcació.
Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen
l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del
seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995).
Les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març,
Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt
esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la
lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la
prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el
qual desenvolupen la seva activitat.
La Federació d’ADF del Maresme és una entitat privada amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu i de
representació de les ADF de la comarca, sense ànim de lucre, i que té com a objectiu
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principal recolzar i complementar les activitats de prevenció i de lluita contra els
incendis forestals de les ADF federades.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari (en endavant, OTPMIFDA), de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en
matèria de prevenció d’incendis forestals.
L’esmentat suport es concreta en la redacció i revisió de programes i plans territorials i
en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis de la
demarcació de Barcelona.
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes i
plans territorials, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es
regeix per un conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà
la gestió dels programes del pla territorial de suport en matèria de prevenció
d’incendis.
Els programes territorials de prevenció d’incendis forestals del conveni son:
- Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)
- Pla d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI)
L’execució d’aquests plans obliga a desenvolupar un conjunt de procediments tècnics i
administratius complexos i llargs, que per el seu volum i especialització fan necessari
un suport extern, que complementi la tasca que pot realitzar l’ajuntament.
Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen
periòdicament, essent la Diputació a través de l’OTPMIFDA, com a entitat
supramunicipal, la que coordina i enllaça territorialment l’esmentat pla i aporta entre el
80 i el 95 % de la despesa d’execució.
El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per a 269
municipis de 10 comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de
Barcelona, essent la Diputació a través de l’OTPMIFDA, com a entitat supramunicipal,
la que finança més del 90 % del cost del Pla i la que coordina i enllaça territorialment
l’activitat que es genera durant l’època de risc.
Els Plans esmentats es redacten i revisen de forma consensuada entre l’Ajuntament,
l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la prevenció dels
incendis forestals que hi vulguin participar. Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els
ajuntaments donen suport tècnic i també econòmic juntament amb altres organismes
públics i privats per a la seva execució.
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Atès que l’any 2014 es van signar 242 convenis entre la Diputació de Barcelona, els
Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal i les Federacions d’ADF, per a la
gestió i l’execució dels Plans del programa de suport als municipis en matèria de
prevenció d’incendis forestals, i que són vigents fins el 31 de desembre de 2017, i
aquesta fórmula de col.laboració entre totes aquestes entitats ha permès gestionar i
executar els Plans esmentats de manera eficient i unificar esforços conjunts sota la
premissa de l’interès comú i la col·laboració conjunta; és per això que es vol continuar
amb aquesta fórmula de cooperació, i establir de nou els paràmetres d’aquesta
col·laboració mitjançant convenis.
El conveni pretén establir, de comú acord, una forma simplificada de gestió que
permeti donar resposta ràpida i eficaç a l’execució dels Plans del programa de suport
als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals als ens locals i a entitats
privades coneixedores de l’àmbit que ens ocupa, que és la prevenció i lluita contra els
incendis forestals.
Mitjançant el conveni de col·laboració es regulen les relacions entre la Diputació de
Barcelona, els Ajuntaments, la Federació i les Agrupacions de Defensa Forestal, per al
desenvolupament dels plans territorials del programa de suport als municipis en
matèria de prevenció d’incendis forestals.
Aquest conveni contempla les casuístiques dels 32 municipis segons el seu
planejament, i s’estructura en dos mòduls corresponents a cada un dels programes
territorials de prevenció a que dona suport (PPI i PVI), de tal forma que mostrant o no
els paràgrafs corresponents al PVI, el conveni s’adapta a la situació del planejament
de cada municipi.
Atès que dels 32 municipis del conveni, un total de 31 disposen de suport territorial del
PPI i PVI, i un municipi només del de PPI, hi haurà en conseqüència 31 convenis
preparats per a la seva signatura que contindran el text íntegre perquè disposen de
planejament dels dos programes de prevenció contemplats, i hi haurà un conveni
preparats que no contindrà els paràgrafs corresponents al programa del PVI atès que
disposa de planejament només del programa del PPI.
Les actuacions a executar l’any 2018, en desenvolupament del Pla municipal de
prevenció d’incendis forestals (PPI), s’adjunten com a annex al present dictamen, el
qual especifica les obres que són objecte d’actuació, per municipi i ADF, amb el cost
de l’obra, i l’aportació de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. Un cop es
formalitzin els convenis amb les entitats signants, s’adjuntarà l’annex corresponent al
municipi.
Les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir
resultats positius.
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En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són
plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix
un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels plans del
programa de suport en matèria de prevenció d’incendis forestals.
Vist que la memòria emesa pel cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de
la Diputació de Barcelona justifica la necessitat de subscriure els diversos convenis de
col·laboració amb els ajuntaments, la Federació i les Agrupacions de Defensa Forestal
que participen en el desenvolupament dels plans territorials del programa de suport als
municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, d’acord amb el que estableix
l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i que
s’inclou en l’expedient.
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions,
l’art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i
col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a
la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment
atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i
140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els
articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist que en matèria de prevenció i extinció d’incendis, la normativa aplicable és la
següent:
- Article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya;
- article 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local;
- article 66.3, lletres c), d) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- article 84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica
6/2006, de 19 de juliol.
Vist el punt 3.4,i.2) de la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. Aprovar el conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els
Ajuntaments, la Federació d’ADF del Maresme i les Agrupacions de Defensa Forestal
(ADF) indicats en el punt tercer, per al desenvolupament dels programes territorials del
pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals durant l’any
2018 i prorrogable per un any més, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu
a continuació:
CONVENI TIPUS ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE
___________________,
L’AGRUPACIÓ
DE
DEFENSA
FORESTAL
DE
___________________ I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME, PER AL
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES TERRITORIALS DEL PLA DE SUPORT ALS
MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r, Àrea de Territori i
Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, 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, Sr. Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència número 3299/18, de data 13 d’abril de 2018 (BOPB de
20/04/2018).
AJUNTAMENT DE _____________, representat per l’alcalde/ssa-president/a, Sr./Sra.
______________, assistit/da per el/la secretari/ària de la Corporació, Sr./Sra. ___________.
AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ____________, representada pel president, el Sr.
_____________, en nom i representació d’aquesta entitat.
FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME ____________, representada pel president, el Sr.
_____________, en nom i representació d’aquesta entitat.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
De caràcter general.
1. Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis, que
poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest.
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2. Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció
d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40
de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d)
i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat
per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
3. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu
terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen
mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995).
4. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.
5. Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la Llei
6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense
ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la
prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la
prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el qual
desenvolupen la seva activitat.
6. La Federació d’ADF del Maresme és una entitat privada amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu i de representació
de les ADF de la comarca, sense ànim de lucre, i que té com a objectiu principal recolzar i
complementar les activitats de prevenció i de lluita contra els incendis forestals de les ADF
federades.
7. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (en endavant, OTPMIFDA) desenvolupa, des
de l’any 1987, una línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
8. El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la gestió de programes
territorials, amb el suport tècnic i l’aportació econòmica corresponents per dur-los a terme en
els municipis de la demarcació de Barcelona.
9. Els programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció
d’incendis forestals són: Programa municipal de Prevenció d’Incendis forestals, Programa
d’informació i Vigilància contra Incendis forestals, Programa de Prevenció d’incendis en
Urbanitzacions i Programa de Restauració i Millora Forestal.
10. Els programes tenen l’objecte general de preparar el territori per tal de minimitzar els
efectes dels incendis forestals, millorant les infraestructures per accedir amb seguretat i
disposar d’aigua, gestionant el bosc mitjançant les Associacions de Propietaris Forestals,
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fomentant l’ús de la biomassa, protegint les zones urbanes i sensibilitzant i detectant els
usos de risc.
11. L’any 2014 es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament, l’ADF i la Federació per al desenvolupament dels programes
territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis, la vigència del
qual va finalitzar el 31 de desembre de 2017. En aquest punt es va constatar l’interès
d’Ajuntaments, ADF i Federació per a mantenir el marc de col·laboració establert en
l’esmentat conveni.
12. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i que en la seva Disposició addicional
vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol Administració Pública o
qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al
que preveu aquesta normativa en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei. Es vol per tant subscriure un nou conveni, per la finalització de la vigència de l’anterior i
per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de convenis de col·laboració.
13. El present conveni es centra en els següents programes territorials de prevenció
d’incendis forestals:
 Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)
 Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI)
14. L’execució dels esmentats programes obliga a desenvolupar un conjunt de
procediments tècnics i administratius complexos i llargs, que per el seu volum i
especialització fan necessari un suport extern, que complementi la tasca que pot realitzar
l’Ajuntament.
15. Els documents dels programes es redacten i revisen de forma consensuada entre
l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la
prevenció dels incendis forestals. Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments
donen suport tècnic i econòmic per a la seva execució.
De caràcter específic.
En relació al Programa del pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)
16. El PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei 6/1988,
de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document bàsic que conté el conjunt de
previsions i mesures a prendre per a la millora i conservació de les infraestructures i
elements del territori, necessaris per reduir el nombre, la propagació i les conseqüències
dels incendis forestals. Aquest pla defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal
per a la prevenció i extinció dels incendis forestals, i la xarxa de punts d’aigua per abastir els
equips d’extinció. Aquest pla també recull informació sobre els models de combustible, els
equipaments i les infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden
provocar un incendi, a més de determinar les accions que s’han de realitzar per fer
operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en
defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució.
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17. Segons l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els
propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les entitats locals
de les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen l’obligació de prendre les mesures adequades
per a prevenir els incendis forestals i han de fer pel seu compte els treballs que els
pertoquen en la forma, els terminis i les condicions continguts en el pla, amb els ajuts
tècnics i econòmics establerts per l’Administració.
18. Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI, que és revisat
periòdicament, tot especificant-hi l’aportació econòmica anual que en concreta l’execució. La
Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, és qui coordina el
planejament i l’execució de l’esmentat programa territorial.
19. Les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un
programa econòmic anual, per a tota la vigència del pla. Aquestes previsions i mesures es
presenten mitjançant fitxes descriptives d’actuacions i inversions, i un mapa de l’àmbit
territorial del municipi per al PPI. L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el
concepte de l’actuació amb el codi de localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total
d’inversió.
20. La Diputació de Barcelona dóna suport tècnic a la revisió del PPI als Ajuntaments que
en tinguin exhaurida la vigència.
En relació al Programa d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI)
21. El PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de la província
amb una xarxa de punts de guaita.
22. El PVI té la finalitat bàsica de reduir el nombre d’incendis a través de la sensibilització a
la població i minimitzar el seu efecte en cas que es produeixin gràcies a la coordinació amb
l’administració forestal, bombers, cos d’agents rurals, i amb la col·laboració d’Ajuntaments,
ADF i Federacions.
23. El PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en matèria de
prevenció d’incendis, segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la detecció i informació
d’infraccions a la reglamentació, i l’avís de les ignicions d’incendis detectades per la seva
ràpida extinció.
24. El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es du a terme en 269
municipis de 10 comarques, amb la participació de 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de
Barcelona, La Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, és qui
coordina el planejament i l’execució de més del 90% del cost de l’esmentat programa
territorial.
25. El Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i característiques del PVI i
recull les especificacions de la campanya pel que fa a planificació, gestió i assignació de
mitjans materials i humans. El programa tècnic també inclou el pressupost general de la
campanya i els termes en què es finança aquest pressupost.
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Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes territorials,
es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es regeix pel present
conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà la gestió dels
esmentats programes territorials de prevenció d’incendis.
Les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts
manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que
estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius.
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia ________
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són
plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix un interès
recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels programes del Pla de
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre
l’_________ (en endavant l’Ajuntament), l’_________ (en endavant l’ADF), la Federació
d’ADF del Maresme (en endavant la Federació), i la Diputació de Barcelona, durant l’any
2018 prorrogable per un any més, per al desenvolupament dels següents programes de Pla
de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals:


Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)



Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)

El Pla de suport es desenvoluparà mitjançant programes anuals d’execució, quan
procedeixi. Per a l’any 2018, les actuacions a realitzar, segons els programes anuals
d’execució econòmica, s’adjunten com a Annex al present conveni.
Per al 2019, si s’escau, la Comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè,
s’encarregarà de la definició i proposta de les actuacions del programa anual. L’aprovació
dels programes anuals que hagi procedit redactar, haurà de ser ratificada pels respectius
òrgans de govern de les parts intervinents.
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Segon.- Compromisos de l’Ajuntament
En relació al PPI








Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin
necessàries.
Aprovar el PPI per l’òrgan competent de l’Ajuntament, i trametre’l per a la seva
aprovació al Departament d’Agricultura.
Participar en la Comissió de seguiment per a l’elaboració de l’annex anual que concreta
les actuacions a realitzar i les aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de
l’Ajuntament.
Participar en la gestió i direcció del Pla i concretament en la realització i seguiment de
les actuacions juntament amb representants de l’ADF, de la Federació i de la Diputació
de Barcelona.
Donar suport a l’ADF i a la Federació per al compliment dels principis de publicitat,
concurrència i integritat i els requeriments derivats de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
Facilitar suport administratiu i jurídic a l’ADF i a la Federació per als tràmits d’obtenció
dels permisos necessaris per part dels titulars de les finques on es realitzaran les
actuacions.
Realitzar l’aportació econòmica corresponent al percentatge del cost del Pla no coberta
per la Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre d’habitants en el municipi a
partir de les dades disponibles del darrer padró, i que es representa en la següent
taula:
Nombre d’habitants del municipi
Fins a 5.000
Major de 5.000 i fins a 10.000
Major de 10.000 i fins a 20.000
Major de 20.000





Percentatge a finançar des
de l’ajuntament
5%
10 %
15 %
20 %

Transferir al compte corrent de la Federació, un cop rebuda la justificació i emès
l’informe favorable, i en un termini màxim de 60 dies des de l’entrada de la
documentació justificativa al registre, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2010, de 5
de juliol, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present conveni, quan
hagi procedit. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte vuitè del conveni.
Participar en la comissió de seguiment del conveni i en les reunions i activitats que es
convoquin.

En relació al PVI



Col·laborar en el disseny de la campanya del PVI juntament amb l’ADF, la Federació i l’
OTPMIFDA.
Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni i del
Programa Tècnic amb la Diputació de Barcelona, la Federació i l’ADF.
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Aprovar el Programa tècnic anual redactat per l’OTPMIFDA i en col·laboració amb els
Ajuntaments, la Federació i l’ADF de la zona.
Finançar si s’escau, destinant a l’efecte la quantitat que s’especifica en el Programa
Tècnic esmentat anteriorment, les despeses generades en el decurs de la campanya
pel consum de combustible dels vehicles de l’operatiu, així com les del seu rentat.
Participar en la Comissió de seguiment del conveni i facilitar els espais necessaris per
a les reunions i activitats que es convoquin.

Tercer.- Compromisos de l’ADF i de la Federació d’ADF
En relació al PPI




Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin
necessàries.
Participar en l’elaboració de l’annex anual que concreta les actuacions a realitzar i les
aportacions de despesa de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament.
La Federació contractarà les actuacions d’execució del PPI determinades per la
Comissió de seguiment. La seva contractació haurà de garantir el compliment dels
principis, en particular els de publicitat, concurrència i integritat i els requeriments
derivats de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP). En aquest sentit, resultarà preceptiu, entre altres:
o El compliment per part dels contractistes dels requisits d’aptitud, capacitat, solvència
econòmica i tècnica que resultin exigibles i la no concurrència de cap causa de prohibició
de contractar.
o La tramitació dels procediments d’adjudicació de conformitat amb els requeriments
previstos a la LCSP.
o La sol·licitud i valoració d’una pluralitat d’ofertes quan l’objecte contractual no superi les
quanties previstes a la LCSP per a la contractació menor, tot justificant la no alteració de
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i la no
adjudicació al mateix contractista d’altres contractes menors, d’objectes qualitativament
iguals, durant el termini d’un any, que individualment o conjunta, superin els imports
assenyalats, llevat que l’obra o el servei només pugui ser executat per un empresari
determinat.








Col·laborar amb l’ajuntament per a l’obtenció dels permisos necessaris per part dels
titulars de les finques on es realitzaran les actuacions.
La Federació destinarà l’aportació de l’ajuntament i de la Diputació de Barcelona a
l’execució de les actuacions relacionades en el PPI i a executar segons el calendari
previst en el Pla.
La Federació realitzarà el pagament de la factura o factures a l’empresa o empreses
adjudicatàries de les actuacions un cop validada pel tècnic de la Diputació la certificació
de les mateixes, i a partir del moment que hagi ingressat els imports del ajuts
compromesos per la Diputació i l’ajuntament.
Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i seguiment de
les actuacions, amb representants de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona.
Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es convoquin.
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En relació al PVI




Col·laborar en el disseny del PVI juntament amb l’Ajuntament i l’OTPMIFDA.
Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni i del
Programa Tècnic amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament.
Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal contractat
d’acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del PVI.

Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
En relació al PPI





Preparar la documentació tècnica i econòmica necessària per dur a terme la revisió del
PPI; presentar, debatre i consensuar la proposta de revisió del PPI amb els
representants de l’ajuntament, l’ADF, la Federació i altres institucions vinculades amb la
prevenció dels incendis; i presentar i lliurar el Pla definitiu als representants de
l’ajuntament, de l’ADF, la Federació i, si s’escau, d’altres institucions vinculades amb la
prevenció dels incendis forestals.
Vetllar pel compliment per part de la Federació dels principis i requeriments derivats de
l’aplicació de la LCSP i relacionats al Pacte tercer d’aquest conveni.
Assumir el suport tècnic a la contractació de les actuacions del programa anual, segons
l’esmentada Llei, respecte a:
-




Seguiment de la documentació legal de les empreses.
Informació de criteris tècnics d’actuació obligatoris i recomanables.
Redacció del model de contracte i llurs clàusules.
Certificació de les actuacions finalitzades.

Assumir, sempre que les disponibilitats pressupostàries i de personal ho permetin, la
direcció de les actuacions durant llur execució, previ nomenament del director per part
de la Federació com a promotor.
Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta per al municipi, un cop aplicats
els criteris de repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en funció del
nombre d’habitants del darrer padró, i segons el següent quadre de percentatges:
Nombre d’habitants del municipi



Percentatge d’inversió aportat
per la Diputació de Barcelona

Fins a 5.000

95 %

Major de 5.000 i fins a 10.000

90 %

Major de 10.000 i fins a 20.000

85 %

Major de 20.000

80 %

Transferir al compte corrent de la Federació, un cop rebuda la justificació i emès
l’informe favorable, i en un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la
documentació justificativa al registre de Factures, d’acord amb el que estableix la
circular núm. 22/2009, sobre els terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i
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els seus criteris d’aplicació, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present
conveni, quan hagi procedit. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte vuitè
del conveni.
Convocar si procedeix, participar i vetllar per la marxa de la Comissió de Seguiment del
conveni.
Preparar la proposta anual que estableixi les actuacions a realitzar en l’exercici pròxim,
si procedeix, seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe anual de
desenvolupament i execució.
Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per treballs de
prevenció d’incendis per les ADF i Federacions incloent personal i actuacions
contractades.

En relació al PVI








Dissenyar la campanya i redactar el Programa Tècnic.
Col·laborar amb l’Ajuntament, la Federació i l’ADF en l’execució del PVI d’acord amb els
pactes del present conveni i del Programa Tècnic.
Contractar el personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del
Programa Tècnic per l’execució del PVI durant el temps de la seva durada.
Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les indicacions
del Programa Tècnic, per garantir la viabilitat i execució del PVI.
Formar tècnicament i en matèria de Prevenció de Riscos Laborals el personal de
campanya contractat.
Dotar el personal contractat dels equips de protecció individual corresponents.
Fer-se càrrec de la direcció tècnica i de la gestió de la campanya.

Cinquè.- Comissió de Seguiment
La Comissió de seguiment del conveni es l’òrgan paritari per a la interpretació del present
conveni, la seva execució i la proposta de modificacions del propi conveni.
Objecte: La Comissió té per objecte:







Informar i estar informada de l’estat de realització dels Plans de prevenció que es
desenvolupen en el municipi.
Acordar les actuacions a executar del programa del PPI durant la vigència del conveni.
Realitzar el seguiment de l’execució del programa del PPI, i valorar les incidències que
es puguin produir durant aquesta.
Analitzar la campanya del PVI i realitzar, si s’escau, propostes de millora.
Informar de les característiques i novetats proposades al Programa Tècnic anual del
PVI.
Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació.

Composició: La Comissió estarà integrada com a mínim pels següents membres:




Un representant de l’Ajuntament
Un representant de l’ADF
Un representant de la Federació d’ADF.

Àrea de Presidència
Secretaria General



Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
de la Diputació de Barcelona qui actuarà de Secretari de la Comissió.

Funcionament: La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb
l’objecte de:







Conèixer l’estat d’execució del PPI.
Determinar, si procedeix, les actuacions a executar del PPI durant l’any en curs.
Proposar millores per al següent exercici pressupostari.
Proposar modificacions per millorar el contingut del PPI.
Analitzar la campanya del PVI.
Presentar propostes de millora per al programa tècnic del PVI.

Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la
Diputació de Barcelona, qui actuarà com a secretari de la Comissió i redactarà l’acta de la
reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s’acordi impulsar.
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar.
Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència de
dos dels seus membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari.
Sisè.- Desenvolupament del conveni
El conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres:
En relació al PPI


La Comissió de seguiment establirà i acordarà les actuacions a executar durant l’any en
curs, mitjançant el següent procediment:
1. Es decidiran les prioritats entre les actuacions previstes en el programa econòmic
anual del PPI, amb els següents criteris:
- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en condicions de
seguretat de la infraestructura.
- Anys transcorreguts des de la darrera actuació.
- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI.
- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les infraestructures del PPI.
2. Si es preveu que el cost unitari de les actuacions prioritàries sigui superior a un 20%
del cost indicat en el programa del PPI, caldrà justificar-ho mitjançant valoració i
pressupost de les actuacions sobre el terreny.
3. S’escolliran les actuacions, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran
senceres, tal i com consten en el programa del PPI.
4. L’import de referència de la inversió per a la realització de les actuacions
seleccionades, serà calculat i aportat per l’OTPMIFDA, a partir de:
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-

La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona per a l’any en curs.
La disponibilitat pressupostària de l’ajuntament per a l’any en curs.
La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat pels
ajuntaments.
La superfície forestal del municipi.
La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui superior a 700
mm o a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 10% o un 20%,
respectivament, a l’import de referència calculat.
L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà proporcionalment a la
superfície forestal, entre la resta de municipis de la província que tinguin una
pluviometria inferior a 700 mm, i per tant que presentin un elevat risc potencial
d’incendis forestals.

5. La proposta final, per a l’any en curs, de les actuacions acordades i valorades per la
Comissió es redactarà en una acta o document similar, per tal que quedi constància
de l’acord.





Les actuacions s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les Fitxes
Tècniques per a cada tipologia d’actuació, que es troben adjuntes al dossier del pla,
ubicat a l’Ajuntament.
El llistat de les actuacions aprovades es farà constar en l’Annex adjunt al present
conveni i estarà signat pel president de l’ADF i de la Federació, per l’alcalde i pel
representant de la Diputació de Barcelona, en ell s’especificarà tant l’import de les
inversions com la part aportada per la Diputació de Barcelona i per l’ajuntament
respectiu. Per a l’anualitat 2019, si s’escau, l’annex s’aprovarà d’acord amb el que
s’estableix en el pacte primer del present conveni.
La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les actuacions executades,
o en el cas de què una o varies de les actuacions acordades no es puguin dur a terme
per causes alienes a les parts, com causes meteorològiques, imprevistos o raons de
força major, que obliguin a realitzar un canvi en les prioritats del programa. En aquest
darrer cas es podrà plantejar una sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió,
que requerirà informe tècnic favorable.

En relació al PVI





L’OTPMIFDA prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats en
aquest conveni i el presentarà a l’Ajuntament i ADF per a la seva aprovació, facilitant
així la justificació de la despesa compromesa per l’Ajuntament per la execució del PVI
en el seu municipi.
El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les
determinacions i objectius generals aquí relacionats.
La Comissió de seguiment analitzarà el funcionament del PVI en totes les vessants que
afecten a aquest conveni proposant modificacions i millores si s’escauen a l’OTPMIFDA
mitjançant informe signat per les parts que integren la Comissió.

Setè.- Pressupost
En relació al PPI
La distribució del pressupost per al programa anual de 2018 és la següent:
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Aportació de la Diputació de Barcelona: €
Aportació de l’ajuntament de ___________: €
En relació al PVI
Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació.
Vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació
En relació al PPI
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de
€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48900, de l’any 2018, segons les actuacions del
programa anual aprovat per la Comissió de seguiment, i que s’adjunten com a annex del
present conveni.
L’Ajuntament es compromet a efectuar el pagament de €, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries corresponents, de l’any 2018, i segons les actuacions establertes en el
programa anual, proposat per la Comissió de seguiment. Per tant, aportarà la part que li
correspon a la Federació en concepte de prevenció d’incendis forestals, per a la execució de
les actuacions del PPI de l’any en curs.
La justificació de les actuacions detallades en el programa anual aprovat per la Comissió de
seguiment es realitzarà mitjançant la presentació per part del/de president/a de la Federació
d’un compte justificatiu on es detallin les despeses efectuades i que permeti identificar-les
com a vinculades al desenvolupament de les activitats objecte d’aquest conveni. Per tant, el
compte haurà de permetre identificar el número de factura, el creditor, el concepte de
l’actuació, l’import i la data prevista de pagament de cadascuna de les despeses, així com la
identificació d’altres possibles agents finançadors i imports percebuts per a la mateixa
finalitat. L’IVA només s’inclourà en el compte quan aquest no sigui recuperable per part de
la Federació.
El compte justificatiu requerirà de la conformitat de l’alcalde/ssa o el/la representant
municipal en qui delegui i del/de la president/a de la Federació, així com d’un informe tècnic
signat per representants de l’OTPMIFDA, que verifiqui que s’han complert els criteris tècnics
d’execució i els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons
econòmics a la seva consecució.
La Federació podrà presentar comptes justificatius per una part de les actuacions previstes,
de manera que els ens finançadors podran procedir a tramitar pagaments parcials.
Un cop la o les justificacions estiguin informades favorablement, es procedirà al pagament
per part dels ens finançadors del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties
estipulades en el programa anual i els imports efectivament justificats. Tanmateix, abans del
pagament la Federació haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
La o les justificacions recolliran les despeses efectuades entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de l’any en curs, atès que el desenvolupament de les actuacions objecte del
present conveni és de caire anual. El termini d’execució de les actuacions serà fins el 31 de
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desembre de l’any en curs, i el termini de presentació de la documentació justificativa de les
actuacions serà de, com a màxim, tres mesos després de la finalització del termini
d’execució (31 de març de 2019).
En relació al PVI
La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins de
les partides del seu pressupost general ordinari. La despesa del combustible de les unitats
de vigilància serà cofinançada per la Diputació i l’Ajuntament, segons les imports establerts
en l’esmentat Programa Tècnic.
L’Ajuntament finançarà, pel procediment que consideri més adient, la part que li
correspongui en concepte de combustible dels vehicles de l’operatiu, segons la quantitat
màxima prevista en el Programa Tècnic aprovat. A tal efecte, l’Ajuntament podrà sol·licitar a
la Diputació informe justificatiu del quilometratge recorregut i les despeses de combustible
derivades.
Novè.- Vigència
El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de
l’any 2018, i podrà ser prorrogable per a l’any 2019, a efectes que la Comissió de seguiment
del conveni defineixi la proposta d’actuacions del programa anual. La pròrroga haurà de ser
aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents.
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei
de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre i reglament de
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal
aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny, així com les previstes en el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, que entra en vigor el 25 de
maig de 2018.
Onzè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació dels continguts del present conveni haurà de constar per escrit, en un
acord de Comissió, signat per totes les parts que estiguin degudament autoritzades per a
fer-ho.
Dotzè.- Causes de resolució
Són causes de resolució del present conveni:
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La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni.
L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les
parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que
correspongui a la/les part/s complidora/es. En supòsit de litigi, per a la resolució del
conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciós administrativa.
L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.
La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
Qualsevol altra causa admissible en dret.

Tretzè.- Marc normatiu
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a
l’objecte del conveni.
Catorzè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern
Aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis signats per la Diputació de
Barcelona amb altres institucions públiques i privades, que és accessible des del Portal de la
Transparència.
Quinzè.- 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
quadruplicat, en el lloc i la data que s’assenyalen.

Segon. Aprovar el programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals
(PPI), corresponent a les actuacions per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del
present conveni tipus de col·laboració, i que s’adjunta com a annex al present
dictamen objecte d’aprovació.
Tercer. Autoritzar i disposar una despesa total de 170.551,64 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria G/50405/17200/48900 del vigent pressupost corporatiu, per
tal de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels objectius
proposats, d’acord amb la distribució per entitats i imports que es relacionen a
continuació:

Àrea de Presidència
Secretaria General

Entitat
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del

ADF

Municipi

Import €

Núm. oper.
comptable

ADF Alella

ALELLA

3.223,98

1803002241

ADF Alt Maresme

CALELLA

9.046,64

1803002241

ADF Alt Maresme

MALGRAT DE MAR

2.040,00

1803002241

ADF Alt Maresme

PALAFOLLS

8.343,32

1803002241

ADF Alt Maresme

PINEDA DE MAR

2.943,60

1803002241

ADF Alt Maresme

SANTA SUSANNA

6.654,75

1803002241

ADF Burriac

CABRERA DE MAR

1.846,90

1803002241

ADF Burriac

CABRILS

1.874,70

1803002241

ADF La Conreria

MARTORELLES

1.607,40

1803002241

7.267,50

1803002241

5.011,29

1803002241

5.877,71

1803002241

ADF La Conreria
ADF La Conreria
ADF La Conreria

MONTORNÈS DEL
VALLÈS
SANT FOST DE
CAMPSENTELLES
SANTA MARIA DE
MARTORELLES

ADF La Conreria

TIANA

2.458,80

1803002241

ADF La Conreria

VALLROMANES

5.464,40

1803002241

ADF Premià de Dalt

PREMIA DE DALT

3.432,30

1803002241

ADF Serra de Marina

ARENYS DE MUNT

10.309,50

1803002241

ADF Serra de Marina

ARGENTONA

9.775,72

1803002241

ADF Serra de Marina

DOSRIUS

15.790,50

1803002241

ADF Serra de Marina

MATARÓ

6.035,48

1803002241

ADF Serra de Marina

ÒRRIUS

5.710,72

1803002241

10.716,97

1803002241

5.027,88

1803002241

2.272,31

1803002241

537,23

1803002241

6.618,95

1803002241

3.565,08

1803002241

ADF Serra de Marina
ADF Serra de Marina
ADF Serralada de
Montalt
ADF Serralada de
Montalt
ADF Serralada de
Montalt
ADF Serralada de

ROCA DEL VALLÈS,
LA
VILANOVA DEL
VALLÈS
ARENYS DE MAR
CALDES D'ESTRAC
SANT ANDREU DE
LLAVANERES
SANT VICENÇ DE
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Import €

Núm. oper.
comptable

TEIA

2.790,36

1803002241

CANET DE MAR

3.752,16

1803002241

6.534,77

1803002241

6.870,40

1803002241

Entitat

ADF

Municipi

Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme
Federació d'ADF del
Maresme

Montalt

MONTALT

ADF Teià
ADF Vallalta
ADF Vallalta
ADF Vallalta

SANT CEBRIÀ DE
VALLALTA
SANT ISCLE DE
VALLALTA

ADF Vallalta

SANT POL DE MAR

3.719,88

1803002241

ADF Vilassar de Dalt

VILASSAR DE DALT

3.430,44

1803002241

Quart. Notificar a les entitats que participen en el Pla Municipal de Prevenció
d’Incendis Forestals (PPI), per a l’any 2018, el present acord, pel seu coneixement i als
efectes escaients.”
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42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa de 68.000 € per al pagament de la subvenció concedida a
l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor i calderes de
biomassa.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 24 de
novembre de 2016, aprovà el Dictamen d’aprovació de la convocatòria, que incorporà
les bases especifiques, per a l’atorgament de subvencions, mitjançant concurrència
competitiva, als ajuntament de la província de Barcelona, per a la instal·lació de
calderes i xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal o llenya.
Atès que posteriorment la Junta de Govern en sessió de 11 de maig de 2017 va
aprovar, a proposta de l’òrgan constituït a tal efecte, la concessió de subvencions
d’aquesta convocatòria, atorgant, entre d’altres, una subvenció a l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, per un import de SEIXANTA-VUIT MIL QUARANTA-DOS EUROS
AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (68.042,69 €).
Atès que les bases de la convocatòria de subvencions establien que els ajuntaments
beneficiaris de les subvencions havien de justificar l’activitat subvencionada abans del
30 de novembre de 2017 i que aquest termini no admetia la possibilitat de pròrroga.
Atès que el 13 de novembre de 2017 l’Ajuntament de Mollet del Vallès va presentar,
via telemàtica, el certificat de justificació de subvenció, per un import de SEIXANTAVUIT MIL EUROS (68.000,00€).
Atès que per motius tècnics no es va poder completar la tramitació de reconeixement
d’obligació dins els terminis establerts a les instruccions de tancament de l’exercici
pressupostaria 2017.
Atès que el punt 4 de les instruccions per al tancament de l’exercici pressupostari
2017, aprovat per decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat d’Informació, de data 30 d’octubre de 2017 (registre de resolucions
10587/2017) s’estableix que no “incorporaran en cap cas les propostes de despesa
que corresponguin a romanents de crèdit incorporats d’anys anteriors”.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 22 de març de 2018 va
aprovar la modificació de crèdit 4/2018, i entre altres, el crèdit extraordinari per import
de SEIXANTA-VUIT MIL QUARANTA-CINC EUROS (68.045,00 €) a l’aplicació
econòmica G/50405/17200/76200 de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i a nom de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
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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).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per la quantitat de SEIXANTA-VUIT
MIL
EUROS
(68.000,00
€)
a
càrrec
de
l’aplicació
pressupostaria
G/50405/17200/76200 de l’exercici 2018 per procedir al pagament de la subvenció
atorgada a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per un import de SEIXANTA-VUIT MIL
QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (68.042,69 €), dins la
convocatòria 201620165120008633, d’atorgament de subvencions als ajuntament de
la província de Barcelona per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor municipals
alimentades amb estella forestal o llenya.
Segon.- Aprovar inicialment la revocació parcial de la subvenció atorgada per import
de QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (42,69 €).
Tercer.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als interessats per a que presentin les
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per al seu
coneixement i efectes.”
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
convalidació de l’aprovació del Programa Anual 2018 que desenvolupa el Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per a la realització dels Projectes de Recuperació i
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de
l’1 de gener de 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc.
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En l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calders el dia 6 de juny de 2014, es va
aprovar modificar els estatuts de l’Associació, ampliant els seu àmbit de treball als
municipis de Granera, Collsuspina, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir,
donant cabuda així als municipis de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès
que estava en procés de redistribució territorial, i també a la resta de municipis del
Moianès, que encara no formaven part de l’Associació.
La incorporació dels nous municipis en el conveni marc de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona, Ajuntaments i l’Associació de Propietaris Forestals està
prevista que es formalitzi durant aquest mateix any 2018.
Atès l’article tercer de l'esmentat conveni, que determina que el Pla Marc es gestionarà
a través dels Programes Anuals.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2018, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’article cinquè de l’esmentat conveni, i que per
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del
Programa.
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article desè del conveni, es compromet en
la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic
a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que
per aquest exercici és de cent quaranta-quatre mil noranta Euros (144.090,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible.
La present proposta es justifica en la circumstància que per evitar el període d’alt risc
d’incendi ja s’han iniciat els treballs forestals, raó per la qual la seva tramitació no es
pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
de l’entitat i del Programa de Restauració i Millora Forestal de l’Oficina Tècnica i, en
conseqüència, per a l’interès públic.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
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Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels
actes de l’Administració.
Vist l’apartat I.4.b.3) del Decret núm. 6737/18, de 28 de juny de 2018 (BOPB de 3 de
juliol de 2018), de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a favor de
la Junta de Govern.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2018 que desenvolupa el Pla
.Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de
les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2018,
que s’adjunta com a annex.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de
l’esmentat Programa Anual, pel seu import total de cent quaranta-quatre mil noranta
Euros (144.090,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del present
exercici.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Gavarresa-Moianès, als Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià,
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló.”
Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal
de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès
Aquest Programa Anual ha estat redactat per la Comissió de Treball, formada per
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès els Ajuntaments d’Artés, Avinyó,
Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d’Oló i la
Diputació de Barcelona.
Any 2018
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1.- Definició
El Programa Anual és el document que determina les unitats de gestió recollides al Pla Marc
de Restauració i Millora Forestal que es tractaran durant l’any, estableix els costos i preus
que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de finançament.
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de Col·laboració
signat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de: Artés, Avinyó, Calders, l’Estany,
Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló, i l’Associació de
Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per a l’execució del Pla Marc de Restauració i
Millora Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 2012,
l’Assemblea General de l’Associació de data 2 de febrer de 2012 i els corresponents Plens
Municipals dels Ajuntaments esmentats.
2.- Antecedents
Pla Marc de Restauració i Millora Forestal aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de
data de 26 d’abril de 2012.
En l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calders el dia 6 de juny de 2014, es va
aprovar modificar els estatus de l’Associació, ampliant els seu àmbit de treball als municipis
de Granera, Collsuspina, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir, donant cabuda així
als municipis de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès que estava en procés de
redistribució territorial, i també a la resta de municipis del moianès, que encara no formaven
part de l’Associació.
La incorporació dels nous municipis en el conveni marc de col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, Ajuntaments i l’Associació de Propietaris Forestals està prevista que es formalitzi
durant aquest mateix any 2018.
3.- Inversions
3.1. Gestió forestal
D’acord amb els criteris tècnics establerts al Pla Marc vigent, la Comissió tècnica ha
seleccionat per a la seva execució per l’any 2018 les finques que s’exposen a la taula I que
corresponen als tractaments silvícoles i actuacions de:
 Selecció de tanys de roure i alzina
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Aclarida de plançoneda de pi blanc
Aclarida de millora de pi blanc en ZAPs
Restauració urgent post-incendi
Recuperació de pastures i terres en ZAPs

Màxim el 31 de març de 2019, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de gestió
finalment executades, i de les possibles variacions de pressupost de les diferents partides
dins de cada un dels apartats. Aquest informe es presentarà signat pel President de
l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a l’Associació. La desviació
en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons entre les que estaria la
negativa per part de la propietat a signar el contracte amb l’Associació, un canvi d’ús del sòl
planificat o execució prèvia de l’actuació per part de la propietat, o bé quan es comprovi que
la unitat de gestió requereix d’un tractament forestal diferent al planificat.
Taula I. Actuacions seleccionades en el Programa Anual 2018.
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC

5,87
3,6
12
1,92
5
11,4
25
10
20

INVERSIÓ
PREVISTA AMB
DIRECCIÓ
TÈCNICA * (€)
6.803,18 €
9.819,66 €
19.924,72 €
1.238,08 €
2.894,16 €
21.112,38 €
35.974,72 €
22.724,72 €
22.724,72 €

10,64

21.385,72 €

Aclarida de millora en ZAP

5
20

9.224,72 €
30.724,72 €

Aclarida de millora en ZAP
Aclarida de millora en ZAP

Les Costes

35

38.724,72 €

Aclarida de millora en ZAP

Calders

Molí del Castell

5

6.189,37 €

Calders

Sant Amanç

MUNICIPI

FINCA

Avinyó
Santa Maria d'Oló
Avinyó
Sant Quirze Safaja
Sant Quirze Safaja
Avinyó
Calders
Castellcir
Artés
Sant Quirze Safaja
Santa Maria d'Oló
Avinyó
Monistrol
de
Calders

Mas Gomis
Rubirassa
Can Tomàs
Soler de Bertí
La Corona
Serrat del Ferrer
L'Estrada
La Clusella
La Sala / Malla
Serra
de
la
Rovireta
La Vall
La Guardiola

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

10
180,43

11.689,37 €

TRACTAMENT PREVIST
Aclarida de millora en ZAP
Aclarida de millora en ZAP
Aclarida de millora en ZAP
Aclarida de millora en ZAP
Aclarida de millora en ZAP
Aclarida de millora en ZAP
Aclarida de millora en ZAP
Aclarida de millora en ZAP
Aclarida de millora en ZAP

Aclarida de plançoneda en
ZAP
Aclarida de plançoneda en
ZAP

261.154,96 €

PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA D’ALZINARS I ROUREDES

MUNICIPI
Monistrol
Calders
Monistrol
Calders

FINCA
de
de

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

INVERSIÓ
PREVISTA AMB
DIRECCIÓ
TÈCNICA * (€)

TRACTAMENT PREVIST

Rossinyol

3

4.682,37 €

Selecció de tanys en ZAP

La Musarra

25

21.939,37 €

Selecció de tanys en ZAP

28,00

26.621.74 €
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PROJECTE DE RECUPERACIÓ DE PASTURES / TERRES
INVERSIÓ
PREVISTA
AMB
DIRECCIÓ
TÈCNICA *
(€)

MUNICIPI

FINCA

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

Avinyó

La Rovirassa

25

1.261,45 €

Calders

L'Estrada

2,53

6.957,50 €

Castellcir

La Clusella

3

3.300,00 €

La Vall

1

2.750,00 €

31,53

14.268,95
€

Santa
d'Oló

Maria

TRACTAMENT PREVIST

Recuperació
pastures/terres
Recuperació
pastures/terres
Recuperació
pastures/terres
Recuperació
pastures/terres

de
de
de
de

PROJECTE DE RESTAURACIÓ URGENT POST-INCENDIS

MUNICIPI

Sant
Sasserra

Feliu

FINCA

SUPERFÍCIE
PREVISTA
(ha)

INVERSIÓ
PREVISTA
AMB
DIRECCIÓ
TÈCNICA *
(€)

TRACTAMENT PREVIST

Coll de Bassa

2,2

1.261,20 €

Restauració
incendi

2,2

1.261,20 €

urgent

post-

El cost de la contractació, direcció tècnica dels treballs, la tramitació de permisos i
elaboració d'informes i balanços finals per part d'un enginyer forestal es valorarà en 689,37
€/finca en aclarides de plançoneda i seleccions de tanys i 724.72 € / finca en aclarides.
Aquest import està ja contemplat en la inversió de cada finca.
L'Associació es compromet a contractar per aquestes tasques una empresa o autònom que
compti entre el personal destinat per aquest servei amb un enginyer forestal / enginyer
tècnic forestal o equivalent de reconeguda experiència en l'àmbit de la gestió forestal
conjunta i els projectes que la diputació de Barcelona desenvolupa amb els ajuntaments i
les associacions de propietaris forestals.
*:La direcció tècnica tindrà a disposició de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona la següent informació:
1. Permisos i/o comunicacions a l’administració competent, de tots els treballs previstos.
2. Una còpia dels contractes privats entre l’Associació i els socis per a la realització dels
treballs forestals, segons el model de contracte definit al Pla Marc.
3. Els contractes i plecs de condicions tècniques i administratives entre l’Associació i les
empreses de treballs forestals.
4. Balanços finals als propietaris associats, un cop acabades les feines.
5. La documentació general de l’empresa que figura a l’apartat 5.
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4.- Despeses generals de funcionament
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per a poder executar el Programa
Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar finançament complementari. Les
despeses de funcionament previstes per l’any 2018 són les següents:
4.1. Suport laboral, fiscal i comptable al funcionament orgànic de l’Associació (enginyeria)
Pressupost: 4.900,00 €
Objectiu: Contractació de serveis tècnics per a la gestió administrativa de l’Associació per a
l’acompliment de les seves obligacions fiscals, laborals i comptables.
Justificació: El pressupost inclou 4.900,00 € de la contractació d’una enginyeria externa per
a la gestió interna de l’Associació. S’inclouen les tasques de gestió de l’Associació,
secretaria, gestió de cobraments i pagaments, gestoria i ajudar a donar compliment a la
normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable.
Com a tasques de gestió ordinària de l'Associació s'inclouen els següents conceptes:
1. Identificar nous projectes d’interès per a l’Associació i presentar-los a la Comissió de
treball.
2. Altes i baixes de socis.
3. Responsabilitzar-se de tots els tràmits de la Junta Directiva.
4. Presentació d’un informe trimestral de gestió a la Comissió de Treball.
5. Obtenir tots els permisos i/o comunicacions a l’administració.
6. Tasques de suport a presidència, secretaria i tresoreria.
7. Redacció dels contractes privats entre l’Associació i els socis per a la realització de
treballs de restauració i millora forestal.
8. Responsabilitzar-se de l’acompliment de totes les tasques administratives.
9. Responsabilitzar-se de l’acompliment de totes les tasques comptables.
10. Presentació d’un informe de gestió a les Assemblees de socis.
11. Informar als socis de les convocatòries d’Ajuts per a la Gestió Forestal Sostenible i
altres que puguin sortir.
12. Gestió de les subvencions rebudes directament per l’Associació i direcció d’obra dels
treballs que se’n derivin.
13. Redactar un catàleg de serveis anual, amb tarifes especials per als socis, que haurà
d’aprovar la Junta de l’Associació.
14. Venda de fusta i control de pesos de tots els treballs de l’Associació.
15. Elaboració de les factures de venda de fusta, serveis a socis, etc.
16. Recerca de nous associats.
17. Representació de l’Associació en reunions tècniques, conferències, etc.
18. Garantir la disponibilitat i accessibilitat a la informació per a cada associat per
aspectes relatius a la seva finca i al sector forestal.
4.2. Despeses de difusió i material
Pressupost: 1.500,00 €
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Objectiu: Compra i reposició de material d’oficina, despeses de difusió i altres
despeses generals.
Justificació: El pressupost és una previsió de despesa per a material que cal reposar i
renovar, per al manteniment de la pàgina web i per fer front a despeses que puguin
sobrevenir durant el Programa Anual 2018.
5.- Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada contracte
entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions tècniques per a la
correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a l’adjudicatari el compliment de
totes les obligacions laborals i fiscals, així com la normativa de seguretat i salut en el treball.
L’empresa contractada haurà
documentació:

d’aportar,

dins els terminis establerts, la següent

General:
1. Pòlissa de Responsabilitat Civil, amb comprovant de l’últim rebut pagat i de cobertura
mínima de 150.000 €.
2. Pòlissa Mútua d’Accidents de Treball, amb comprovant de l’últim rebut pagat.
3. Modalitat preventiva (contracte amb Servei de prevenció vigent), amb comprovant de
l’últim rebut pagat.
4. Riscs genèrics / Recomanacions de Seguretat i Salut (Avaluació de riscos laborals).
5. Formació i informació en relació a la prevenció de riscos inherents al lloc de treball
(certificat signat per qui ho fa i qui ho rep).
6. Justificant de lliurament d’Equips de protecció individual als treballadors, signat.
7. Certificat d’Aptitud Mèdica de cada treballador en relació al lloc de treball.
8. Justificant d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i Hisenda.
Específica:
9. Vida laboral de un C.C.C.: informe dels treballadors donats d’alta a la seguretat social
a la data de començament dels treballs. L’enviament s’ha de fer mensual.
10. TC1 i TC2. Enviament mensual i específic dels treballadors durant el perídoe de
treball a la finca en qüestió. Si els TC s’envien per internet, és necessari també el
comprovant del banc.
11. Autònoms. Enviament mensual del justificant de pagament i específic dels
treballadors durant el període de treball a la finca en qüestió.
12. Pla de Seguretat i Salut de l’Obra (segons l’art. 7 del RD 1627/97), en cas que hi hagi
moviment de terres o aspectes constructius.
13. Fitxes de seguretat dels productes químics, en cas que s’hagin d’utilitzar.
14. En cas de la utilitzacio d’equips de treball automotoes o d’elevació (carretons
elevadors, camions grua, ...) haurà d’aportar una còpia del justificant de la formació
específica i el certificat de revisió i manteniment dels equips.
La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com s’esmenta
en el Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i capacitat
professional de l’empresa forestal seleccionada.
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L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució dels
treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants; especificant les
condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent.
6.- Pressupost
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent:
Apartat Conceptes
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
4.1
4.2

Amidaments

Aportacions
Associació (€)

15

0,00

17.878,74

17.878,74

28

0,00

26.621,74

26.621,74

165,43

143.686,70

99.589,52

243.276,22

31,53

14.268,95

0,00

14.268,95

2,2

1.261,20

0,00

1.261,20

4.900,00

0,00

4.900,00

1.500,00
165.616,85

0,00
144.090,00

1.500,00
309.706,85

Aclarida de plançoneda de pi
blanc en ZAP
Selecció de tanys en ZAP
Aclarida de millora de pinedes en
ZAP
Recuperació pastures i terres en
ZAP
Restauració urgent post-incendi
Suport laboral, fiscal i comptable
al funcionament orgànic de
l’Associació (enginyeria)
Despeses de difusió i material
TOTAL

242,16

Aportacions Pressupost
Diputació (€) Total (€)

* Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà
definida a l'informe justificactiu redactat com a màxim el 31 de març de 2019.
7.- Finançament
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent:
Entitat
Diputació de Barcelona
Associació de Propietaris
TOTAL

Aportació (€)
144.090,00
165.616,85
309.706,85

La part del pressupost aportat per l’Associació que finalment invertirà està supeditada al
cobrament de les factures emeses per l’Associació en concepte de la venda de la fusta. En
cas de variacions, es justificarà de manera pertinent en l’informe. En cas de cobrament molt
retardat, aquest import es destinarà al Programa Anual del següent any.
8.- Formes de pagament
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de finançament,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com es detalla a
continuació:
La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses, es
realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-i-plau del cap
de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han acomplert els objectius
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de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva
consecució, i una relació valorada del President de l’Associació de Propietaris Forestals de
les despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme, així com dels
ingressos percebuts per les mateixes activitats.
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per part de
la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties
estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament justificats. Aquesta
Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les empresa/es.
En relació a cada declaració valorada, es pagarà:
 Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat econòmica,
fet que no permet la deducció de l’IVA.
 Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una activitat
econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot deduir l’IVA.
El termini d’execució i justificació de les obres amb finançament per part de la Diputació de
Barcelona serà, com a màxim, 10 de desembre de 2018. La part corresponent al
finançament aportat per l'Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, es podrà
executari i justificar com a màxim el 31 de març de 2019.
9.- Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal:
Responsable del
tractament

Finalitat
tractament
Temps
conservació
Legitimació
tractament

del
de
del

Destinataris
de
cessions
o
transferències

Diputació de Barcelona
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes,
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades:
delegatprotecdades@diba.cat
Gestió i tramitació del Programa Anual 2018 entre l’Associació de Propietaris
Forestals Gavarresa-Moianès i la Diputació de Barcelona.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric.
Compliment d’obligacions contractuals.
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir la
correcta identificació de l’equip professional que prestarà el servei i que hi accedirà
a les instal·lacions i sistemes corporatius.
Així mateix, les imatges dels treballadors de l’empresa contractista durant l’execució
del contracte seran tractades per al control de les obligacions de seguretat de les
dependències i edificis de la Diputació.
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no es permetrà l’accés a les
instal·lacions.
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades
subministrades.
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Drets
de
les
persones
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
o
presencialment a les oficines del Registre https://www.diba.cat/web/registre/
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular
en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de
la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el
concerneixen infringeix el RGPD.
Sent
a
Catalunya
l’APDCAT
l’autoritat
de
referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el tractament de
dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, per part de la
Diputació de Barcelona, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en relació
amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent sobre protecció de
dades.
1. Objecte de l’encàrrec del tractament
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita la Diputació de Barcelona, encarregada del
tractament, per tractar per compte de la l’Associació de Propietaris Forestals GavarresaMoianès, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei d’execució del
Programa Anual 2018 de treballs de restauració i millora forestal.
El tractament consistirà en:
Concreció dels tractaments a realitzar:
Acarament
Conservació
x Consulta
x Comunicació
Comunicació per transmissió
Destrucció
Difusió
Extracció
Altres:..................

x
x

x

Interconnexió
Limitació
Modificació
Organització
Recollida
Registre
Supressió
Utilització

2. Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, responsable del tractament,
posa a disposició per la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, la
informació que es descriu a continuació:
 Nom
 Adreça
 Telèfon
 Email
 NIF
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 Dades del representant (si s’escau)
 Dades cadastrals
3. Durada
Aquest acord té la durada establerta al Programa Anual 2018.
Una vegada finalitzat aquest contracte, l'encarregat del tractament ha de suprimir les
dades personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder.
4. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les
dades per a finalitats pròpies.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el
RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels
estats membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.
c) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal
aplicar per procedir a la comunicació.
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable,
ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que
aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
d) Subcontractació. No s’ha previst.
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi
l’objecte.
f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen,
de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures
de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
g) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
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h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
i) Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
1.
2.
3.
4.

Accés, rectificació, supressió i oposició
Limitació del tractament
Portabilitat de dades
A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració
de perfils)

j) Dret d’informació
Correspon al responsable facilitar el dret d'informació en el moment de recollir les
dades.
k) Notificació de violacions de la seguretat de les dades
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores , i a través del
president de l’APF, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu
càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per
documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat
d'interessats afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de
dades personals afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures
adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
l) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte
relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l'autoritat de control, quan escaigui.
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n) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions
que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
o) Implantar les mesures de seguretat per a :
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d'incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació són elements que
serveixen per a demostrar el compliment dels requisits indicats anteriorment. Cal
facilitar la informació sobre aquestes certificacions.
p) Destí de les dades
Destruir les dades, una vegada complerta la prestació. Una vegada destruïdes,
l'encarregat n’ha de certificar la destrucció per escrit i ha de lliurar el certificat al
responsable del tractament.
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
5. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest
document.
b) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD.
c) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
d) Autoritzar a l’encarregat del tractament a:
i) dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils
de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la
prestació de serveis contractada.
ii) dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
iii) l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels
locals sota el control del responsable del tractament.
iv) l’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del
tractament es vegi en l’obligació d’executar.
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v) tractar les dades en els seus locals, aliens als dels responsables del tractament
esmentats al punt 2 d’aquesta clàusula.
6. Incompliments i responsabilitats
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’entitat o
empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar
el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades
10.- Vigència del Programa Anual
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener de 2018
fins a 31 de març de l’any 2019.
11.- Aprovació del Programa Anual
Aquest Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni Marc,
en les dates expressades a continuació.

El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies. Agrairem una explicació d’aquest dictamen a la propera
Comissió Informativa de Territori.
I el senyor president diu: Molt bé. Segur que el vicepresident ho farà així. Continuem.
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució del procediment de concessió de recursos tècnics en el marc del
Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre
de 2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos.

2.

D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris
preestablerts, i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la
valoració obtinguda.
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3.

Vist que els recursos inclosos en el Catàleg Projecte de reducció de la densitat de
l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral (codi 18206) i Projecte de
reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en les parcel·les
públiques (codi 18207), d’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, s’ha de
concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

4.

Valorades les sol·licituds presentades d’aquest recurs, aquest centre gestor ha
elaborat l’informe d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com
s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la
mateixa instrucció.

5.

Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb
l’establert en l’article 19 del règim.

6.

L’esmentat òrgan col·legiat ha examinat els aspectes que s’indiquen a
continuació. De les decisions adoptades en la reunió, el/la secretari/ària de l’òrgan
n’ha estès una acta i en la que:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor
valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.
El recurs es prestarà amb els mitjans personals i materials del centre gestor.

Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018,
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.
2. Vistos els apartats I.2.a) i I.5.c) del Decret núm. 6737/18, de 28 de juny de 2018
(BOPB de 3 de juliol de 2018), de nomenaments i delegacions conferides per la
Presidència a favor de la Junta de Govern.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics consistents en redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja
perimetral (codi recurs 18206)
Ens
Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament dels
Hostalets de Pierola
Ajuntament de Sant
Mateu de Bages
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Rellinars
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Seva
Ajuntament de
Castellbell i el Vilar
Ajuntament de
Castellbell i el Vilar
Ajuntament de
Castellfollit del Boix
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament de
Rellinars

NIF

Recurs

Actuació

Núm. registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació

P0826600I

18206

Can Cerdà

1840010456

18/Y/260073

80

P0816100B

18206

Serra Alta

1840021820

18/Y/260074

80

P0822900G

18206

Salo

1840004135

18/Y/260075

76

P0828400B

18206

Can Solé

1840007485

18/Y/260076

75

P0817800F

18206

El Molí

1840002224

18/Y/260108

72

P0826900C
P0826900C

18206
18206

El Pinós
El Montanyà

1840021907
1840021903

18/Y/260109
18/Y/260110

72
72

P0805200C

18206

La Riereta

1840023660

18/Y/260159

70

P0805200C

18206

La Farinera

1840023443

18/Y/260189

70

P0805800J

18206

Canyelles

1840025209

18/Y/260190

69

P0810800C

18206

1840025397

18/Y/260191

65

P0823400G

18206

Llocsa
Refugis del
Montseny

1840019947

18/Y/260192

65

P0811900J

18206 Cavall Bernat

1840014968

18/Y/260193

64

P0820100F

18206

1840009810

18/Y/260194

64

P0800100J

18206

1840009532

18/Y/260195

62

1840001775

18/Y/260196

62

1840003587

18/Y/260197

62

P0817800F

Ajuntament de Sant
P0809700H
Salvador de Guardiola

Cal Batlle

Ca n'Amat
Casc urbà de
18206
Rellinars
Nucli urbà de
Sant
18206
Salvador de
Guardiola

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Recurs

Actuació

Núm. registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació

P0806700A

18206

Can Guitart
Vell

1840019169

18/Y/260198

61

P0816200J

18206 Can Carreras

1840011024

18/Y/260199

61

Ajuntament d'Olivella

P0814700A

18206

1840023878

18/Y/260200

61

Ajuntament de Berga
Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Viladecavalls
Ajuntament de
Marganell
Ajuntament de
Cervelló

P0802200F

18206

Nucli urbà
d’Olivella
Fumanya

1840021682

18/Y/260201

60

P0819600H

18206

El Mirador

1840007289

18/Y/260202

60

P0827900B

18206

Pinetons
Guitard

1840021089

18/Y/260203

60

P0830100D

18206

Can Pepet

1840006570

18/Y/260204

60

P0824200J

18206

La Calsina

1840017128

18/Y/260205

57

P0806700A

18206

Nucli Urbà de
Cervelló

1840019170

18/Y/260206

57

Ajuntament de Berga

P0802200F

18206

Casampons

1840021677

18/Y/260072

56

Ajuntament de Gallifa

P0808600A

18206

Nucli de
Gallifa

1840015094

18/Y/260207

56

P0811800B

18206

Can Valls

1840010109

18/Y/260208

56

P0811900J

18206

Pla de Sant
Llorenç

1840014971

18/Y/260209

56

P0830100D

18206

Can Corbera

1840006575

18/Y/260210

54

P0803300C

18206

El Farell

1840016236

18/Y/260211

53

P0822100D

18206

La Vall
d'Horta i la
Vall del Mur

1840025527

18/Y/260212

53

18206

Els Caus

1840013202

18/Y/260213

53

1840017550
1840022658
1840022655

18/Y/260214
18/Y/260215
18/Y/260216

52
52
52

Ens
Ajuntament de
Cervelló
Ajuntament de Pineda
de Mar

Ajuntament de
Masquefa
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Viladecavalls
Ajuntament de Caldes
de Montbui
Ajuntament de Sant
Llorenç Savall

Ajuntament de
P0829100G
Vacarisses
Ajuntament de Gallifa P0808600A
Ajuntament de Mataró P0812000H
Ajuntament de Mataró P0812000H

18206 La Ferreria
18206
Can Serra
18206 Can Marquès

Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en les
parcel·les públiques (codi recurs 18207)
Ens

NIF

Recurs

Actuació

Núm. registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació

Ajuntament de Santa
Susanna

P0826100J

18207

Can Batlle

1840022947

18/Y/260217

68
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Ens

NIF

Recurs

P0820200D

18207

P0812800A

18207

P0829600F

18207

Ajuntament de
Corbera de Llobregat

P0807100C

18207

Ajuntament de Cabrils

P0803000I

18207

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

18207

Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta
Ajuntament de
Muntanyola
Ajuntament de
Vallirana

Actuació
Castellar
d'índies
Nucli de
Muntanyola
La Solana
Creu de
l'Aragall
Júnior
Nucli de
Cabrils
Torreblanca
II

Núm. registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació

1840023275

18/Y/260218

63

1840004987

18/Y/260219

60

1840022142

18/Y/260220

56

1840022470

18/Y/260221

53

1840023777

18/Y/260222

41

1840013203

18/Y/260223

37

Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes
de la concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre
gestor estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es
concreten en:
 Assignar un enginyer/a tècnic/a forestal o un enginyer/a de forest adscrit a
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari per a realitzar les tasques de redacció del Projecte de
reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en parcel·les de
titularitat pública.
 Assignar un responsable tècnic adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari per a realitzar les
tasques de supervisió i direcció dels treballs de redacció.
.
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1.
2.
3.
4.

La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim el 15 de
desembre de 2019.
A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en
el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
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5.

Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, es procedirà, prèvia audiència de 15 dies
comptats des del dia següent a la notificació, a la revocació de la concessió del
recurs.
Aquest centre gestor es reserva el dret de revocar una sol·licitud classificada com
a estimada, si en el moment de l’execució de les fases de treball de redacció, el
tècnic redactor de la Diputació de Barcelona es troba en alguna d’aquestes
situacions:






L’ens no aporta la informació urbanística necessària i imprescindible per a
redactar el projecte.
L’ens no accepta els criteris tècnics establertes en la legislació vigent ni les
consideracions tècniques elaborades per aquest centre gestor.
Es detecta que el projecte a redactar no es per a una urbanització o nucli de
població.
Renúncia o desistiment de l’ens.
Altres consideracions tècniques.

Cinquè. DESESTIMAR el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de la següent actuació, en el marc del Catàleg de serveis
de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per valoració més baixa i
manca de recursos:
Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja
perimetral (codi recurs 18206)
Ens
Ajuntament de Santa
Susanna
Ajuntament de Bigues i
Riells
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de la Torre
de Claramunt
Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort
Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Puntuació

P0826100J

18206

Alta Maresme

1840022946

51

P0802300D

18206

Boscos de Riells

1840010634

49

P0807400G

18206

1840024610

49

P0828600G

18206

Nucli Canyamars
Cal Anton - Pla de la
Torre

1840011478

49

P0818100J

18206

Marquet Paradís

1840019814

49

P0807600B

18206

Nucli urbà d’Esplugues

1840003303

49
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Núm.
registre
Puntuació
inicial PMT
1840008700
48

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Sant
Mateu de Bages
Ajuntament de
Canyelles
Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Arenys de
Munt
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de
Monistrol de Calders
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de
Vallgorguina
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament de
Gironella
Ajuntament de les
Franqueses del Vallès
Ajuntament de
Masquefa
Ajuntament de
Montornès del Vallès
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant
Just Desvern
Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
Ajuntament de
Terrassa

P0809000C

18206

Casc Urbà de Gelida

P0822900G

18206

Valls de Torruella

1840004128

48

P0804200D

18206

Califòrnia

1840007567

47

P0830800I

18206

Torre del Veguer

1840012924

47

P0814400H

18206

Viladellops

1840022095

47

P0800700G

18206

L'Ajup-Aiguaviva

1840024710

45

P0809600J

18206

1840004242

45

P0812700C

18206

Royal Park 2
Nucli urbà de Monistrol
de Calders

1840024679

45

P0824800G

18206

Can Feu

1840005856

44

P0829500H

18206

La Baronia

1840011154

43

P0803900J

18206

Nucli Urbà de Canet de
1840022839
Mar

42

P0809100A

18206

Cal Blau

1840010612

42

P0808500C

18206

Can Suquet

1840005390

42

P0811800B

18206

Can Quisero

1840010100

42

P0813500F

18206

1840023645

42

P0816600A

18206

Nucli Urbà de
Montornès del Vallès
Serra Maurina

1840023617

42

P0819700F

18206

Can Miret

1840018622

42

P0819700F

18206

Sant Julià d'Alfou

1840006975

42

P0821800J

18206

Vora bosc

1840004322

42

P0821900H

18206

Barri La PlanaBellsoleig

1840007675

42

P0809700H

18206

Plans de Sant Jaume

1840003585

42

P0824800G

18206

Can Torras

1840005872

42

P0825000C

18206

Nucli urbà de santa
margarida de Montbui

1840007584

42

P0827900B

18206

Nucli urbà de Terrassa

1840021092

42
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Ens
Ajuntament de
Vacarisses
Ajuntament d'Arenys de
Munt
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament de
Castellolí
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de
Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat
Ajuntament de Sant
Llorenç Savall
Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vilanova
del Vallès
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament de
Canyelles
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de
Casserres
Ajuntament de
Collsuspina
Ajuntament de FigaróMontmany
Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant
Feliu de Codines
Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
Ajuntament de Santa
Maria de Miralles

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Puntuació

P0829100G

18206

Nucli urbà de
Vacarisses

1840013201

42

P0800700G

18206

La Creueta

1840024722

41

P0800800E

18206

Nucli d'Argençola

1840006755

41

P0806200B

18206

Can Parera

1840026813

41

P0826800E
P0807400G

18206
18206

La Rodonella
Nucli urbà de Dosrius

1840010526
1840024627

41
41

P0812400J

18206

Bosc d'en Vilaró

1840022626

41

P0820300B

18206

Nucli urbà de Sant
Climent de Llobregat

1840006245

41

P0822100D

18206

Els cinc pins

1840027903

41

P0823600B

18206

La Soleia

1840022277

41

P0828400B
P0829600F

18206
18206

Sant Llop
La Solana

1840007534
1840022139

41
41

P0831000E

18206

Les Roquetes

1840002774

41

P0815100C

18206

Les Escodines

1840012839

41

P0804200D

18206

Les Palmeres

1840007558

39

P0806800I

18206

La Fumada

1840004354

39

P0801800D

18206

Soldevila

1840025129

37

P0804600E
P0804700C

18206
18206

Nucli urbà de Cardona
Nucli urbà de Carme

1840021832
1840010847

37
37

P0804800A

18206

L'Ametlla de Casserres

1840029984

37

P0806900G

18206

El Picanyol

1840002381

37

P0813300A

18206

Nucli urbà de FigaróMontmany

1840002243

37

P0820700C

18206

Pou del Merli

1840017718

37

P0820900I

18206

Nucli urbà de Sant Feliu
1840019424
de Codines

37

P0823800H

18206

Can Llobateres

1840013222

37

P0825700H

18206

Mas Retou

1840003680

37
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Ens
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament de la Palma
de Cervelló
Ajuntament de Puigreig
Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
Ajuntament de Castell
de l'Areny
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Bigues i
Riells
Ajuntament de Calonge
de Segarra
Ajuntament de
Casserres
Ajuntament de
Gironella
Ajuntament de Llinars
del Vallès
Ajuntament de Vallbona
d'Anoia
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de Calonge
de Segarra
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de
Castellterçol
Ajuntament de
Fonollosa
Ajuntament de
Fonollosa
Ajuntament de Fontrubí
Ajuntament de Fontrubí
Ajuntament de
l'Esquirol

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Puntuació

P0829700D

18206

Torre Tavernera

1840023224

37

P0829700D

18206

Can Galvany

1840021073

37

P0814600C

18206

Oasi

1840024720

37

P5831301F

18206

Nucli urbà de La Palma
1840008449
de Cervelló

35

P0817400E

18206

L'Ametlla

1840005681

33

P0823800H

18206

Sector A de les Fonts

1840013221

33

P0805600D

18206

Urbanització de Riu

1840022851

31

P0813800J

18206

La Tria

1840024485

31

P0802300D

18206

El Rieral

1840010549

29

P0803600F

18206

Aleny

1840008699

29

P0804800A

18206

El Guixaró

1840025584

29

P0809100A

18206

Nucli de Gironella

1840010600

29

P0810500I

18206

Sant Carles

1840023498

29

P0829200E

18206

1840001454

29

P0800800E

18206

Nucli urbà de Vallbona
d'Anoia
Cal Tender

1840006771

27

P0801800D

18206

Nucli urbà de Balsareny 1840025136

27

P0803600F

18206

Mirambell

1840008723

27

P0804600E

18206

1840033400

27

P0806300J

18206

La Coromina
Nucli urbà de
Castellterçol

1840002435

27

P0808300H

18206

Nucli de Fals

1840007075

27

P0808300H

18206

Nucli de Fonollosa

1840007069

27

P0808400F

18206

Font-Rubí de Baix

1840002531

27

P0808400F

18206

L'Avellà

1840002529

27

P0825400E

18206

Pedró-Puig

1840023056

27
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Ens
Ajuntament de Llinars
del Vallès
Ajuntament de Puigreig
Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera
Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera
Ajuntament de Sant
Feliu Sasserra
Ajuntament de Sant
Martí de Tous
Ajuntament de Santa
Maria de Miralles
Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera
Ajuntament de
Sentmenat
Ajuntament de
Tagamanent
Ajuntament de
Tagamanent
Ajuntament de Vilanova
del Vallès
Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament de la Roca
del Vallès
Ajuntament de la Roca
del Vallès
Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts
Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament de Tona
Ajuntament de
Castellcir
Ajuntament de la
Llacuna
Ajuntament de Molins
de Rei

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Puntuació

P0810500I

18206

Sant Josep

1840023495

27

P0817400E

18206

Cal Riera

1840005680

27

P0820600E

18206

Nucli urbà

1840033596

27

P0820600E

18206

Santa Margarida

1840003698

27

P0821100E

18206

Nucli urbà de Sant Feliu
1840003133
Sasserra

27

P0822600C

18206

Aubareda

1840002184

27

P0825700H

18206

Ca L'Albet

1840006893

27

P0825900D

18206

Els Bruguers

1840010880

27

P0826700G

18206

Ca N'Oriach

1840018084

27

P0827600H

18206

Avencó

1840026054

27

P0827600H

18206

Santa Eugènia

1840026053

27

P0831000E

18206

Can Rabassa

1840002775

27

P0818100J

18206

Nucli de Rocafort

1840019818

27

P0814600C

18206

1840024718

27

P0814900G
P0815000E

18206
18206

Nucli urbà d’Olesa de
Montserrat
Can Branques
Nucli urbà d’Oristà

1840022221
1840024644

27
27

P0818000B

18206

La Pineda

1840006656

27

P0818000B

18206

La Roca Centre - Nucli
urbà

1840006652

27

P0826300F

18206

La Cremada

1840021587

23

P0814500E

18206

Can Costa

1840008963

23

P0828300D

18206

Turó del Castell

1840004165

19

P0805400I

18206

Nucli urbà de Castellcir

1840025014

17

P0810300D

18206

Les Vilates

1840004857

17

P0812200D

18206

Nucli urbà de Molins de
1840012410
Rei

17
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NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Puntuació

P0819500J

18206

Nucli urbà de Sant
Andreu de la Barca

1840005150

17

P0820700C

18206

Can Bargalló

1840017715

17

P0821800J

18206

L'Albereda

1840004320

17

P0823600B

18206

1840022282

17

P0826300F

18206

1840021589

17

P0814200B

18206

Nucli urbà de Sant
Quintí de Mediona
Nucli Urbà de Sant
Vicenç dels Horts
Sant Pere

1840009030

17

P0814500E

18206

Nucli antic

1840008956

17

Ens
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona
Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls

Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en les
parcel·les públiques (codi recurs 18207)
Ens

NIF

Ajuntament de Corbera
de Llobregat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament del Brull
Ajuntament de Moià

Recurs

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Puntuació

P0807100C

18207 Santa Maria de l'Avall

1840022469

27

P0826900C

18207 Serrabardina

1840021909

27

P0820700C

18207 Ca n'Amat

1840017866

27

P0802600G

18207 L'Estanyol
1840003407
Sector A1 de Montví de
18207
1840012327
Baix

27

P0813700B

26

Sisè. DESESTIMAR el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de la següent actuació, en el marc del Catàleg de serveis
de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per incompliment dels
requisits de l’ens sol·licitant:
Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja
perimetral (codi recurs 18206)
Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament de
Matadepera

P0811900J

18206

Can Prat

Núm. registre Requisit que s’ha
inicial PMT incomplert
Es supera el nombre
1840008888
màxim de sol·licituds
admeses
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Ens
Ajuntament de
Canet de Mar
Ajuntament de
Gallifa

Núm. registre Requisit que s’ha
inicial PMT incomplert
NIF
Recurs
Actuació
Polígon Can
No és un nucli de
P0803900J 18206
1840022835
Missé
població
Franges de
P0808600A 18206 Gallifa i la
1840025990
Sol·licitud duplicada
Ferreria

Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en les
parcel·les públiques (codi recurs 18207)
Ens

NIF

Recurs

Actuació

Núm. registre
inicial PMT

Ajuntament
d'Arenys de Munt

P0800700G

18207

La Creueta

1840024707

Ajuntament de
Mura

P0813800J

18207

Nucli de
Mura

1840024558

Ajuntament de
Llinars del Vallès

P0810500I

18207

Sant Josep

1840023496

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

18207

Can Serra

1840022654

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

18207

Can Quirze

1840022649

Ajuntament de la
Torre de
Claramunt

P0828600G

18207

Cal Anton Pla de la
Torre

1840011719

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

18207

El Rieral

1840010558

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

18207

Boscos de
Riells

1840010548

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J

18207

Ca n'Amat

1840009518

Requisit que
s’ha incomplert
No compleix
els criteris de
concertació
No compleix
els criteris de
concertació
No compleix
els criteris de
concertació
No compleix
els criteris de
concertació
No compleix
els criteris de
concertació
No compleix
els criteris de
concertació
No compleix
els criteris de
concertació
No compleix
els criteris de
concertació
No compleix
els criteris de
concertació

Setè. DESESTIMAR el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de la següent actuació, en el marc del Catàleg de serveis
de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per desistiment de l’ens
sol·licitant:
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Projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja
perimetral (codi recurs 18206)
Ens
Ajuntament de
Fogars de la Selva
Ajuntament
d'Esparreguera

NIF

Recurs

Actuació

Núm. registre
inicial PMT

Tipus de
desistiment

P0808100B

18206

Parc dels Prínceps I

1840016312

Exprés

P0807500D

18206

Mas d'en Gall

1840012743

Exprés

Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.”
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya (CFTC), per a la realització del Projecte PECT “BCN
SMART RURAL”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

El 30 de març de 2017, per acord de la Junta de Govern, es va aprovar el
dictamen pel qual es proposava l’aprovació del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i el Consorci
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (denominat anteriorment
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), amb l’objecte de regular la participació
de la Diputació de Barcelona al finançament del projecte PECT “BCN SMART
RURAL” en col·laboració amb les esmentades entitats.

2.

El 19 d’abril de 2018 la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
va aprovar la resolució definitiva del projecte PECT «BCN SMART RURAL», que
va ser comunicada a la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril de 2018, amb
una subvenció per import de UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE
MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
(1.464.135,82).

3. En data 23 de maig la Diputació de Barcelona va procedir a l’acceptació de la
subvenció atorgada per resolució definitiva de la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, emmarcada en la RIS3CAT i en el programa
operatiu FEDER 2014-2020 del Projecte PECT «BCN SMART RURAL», per un
import de un milió quatre-cents seixanta-quatre mil cent trenta-cinc euros amb
vuitanta-dos cèntims (1.464.135,82 €).
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4. Com a conseqüència de la resolució definitiva del Projecte PECT «BCN SMART
RURAL» per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, esdevé necessari formalitzar una
addenda al conveni formalitzat en data de 15 de juny de 2017, adoptat de comú
acord entre la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya (ARCA) i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC) (denominat anteriorment Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya), té per objecte aprovar la despesa a finançar per part de la Diputació de
Barcelona en conseqüència a l’acceptació definitiva del Projecte PECT «BCN
SMART RURAL», així com de les obligacions que se’n deriven de l‘acceptació del
mateix.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
FONAMENTS DE DRET
1.

Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de Àrea de Presidència Secretaria General 295 la Llei municipal i de
règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació de les
administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311
del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i
col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques
per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els
articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

2.

El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4. j) de la Refosa
1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència núm 7048, de data 9 de juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol
de 2018.

3.

De conformitat amb l’apartat 1. 4. d), el vicepresident primer i President delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat de formalitzar la presenta
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addenda de conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb Decret núm. 6776/18, de nominació i delegació de presidències
d'àrees, Comissions Informatives i de Seguiment, Comissió Especial de Comptes,
Comissió Especial de caràcter informatiu i seguiment XAL, diputat delegat
d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona,
diputats/des delegats/des, diputats/des adjunts/es, així com la delegació de
l'exercici de les competències conferides per la Presidència.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració, a subscriure entre la
Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CFTC, denominat
anteriorment Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), per a la realització del projecte
PECT “BCN SMART RURAL”; tot això d’acord amb el text de l’addenda al conveni de
col·laboració que es transcriu a continuació:
(...)
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) I EL
CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA
(CFTC, DENOMINAT ANTERIORMENT CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE
CATALUNYA), PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE PECT “BCN SMART
RURAL”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a beneficiària i anomenada entitat representant del
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (en endavant, PECT), amb NIF P800000-B, representada per l’Il.lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1r. i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, facultat d’acord amb la Refosa 1/2018, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència núm 7048, de data 9 de
juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat, Sr.
Ferran Gonzalo Sanchez , en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència
núm 3299/18, de data 13 d’abril de 2018.
ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA), com a entitat sòcia
beneficiària del PECT, amb NIF G43722453, domiciliada al carrer Pujada del Seminari s/n,
25280 Solsona (Lleida), representada pel seu President accidental Sr. Francesc Benet i
Ribé, el qual actua en virtut dels poders que se li han atorgat d’acord amb lo establert en els
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articles 19 i 21 dels Estatuts d’aquesta Associació, inscrita al Registre d’Associacions de
Lleida amb el número 32236-J/3.
“EL CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA
(CTFC) (denominat anteriorment CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA), i
modificada la seva denominació segons canvi d’Estatuts i publicada la mateixa al DOGC
núm. 7464 de 29 de setembre de 2017), com a entitat sòcia beneficiària del PECT, amb NIF
Q7550005H, domiciliat a la carretera Sant Llorenç de Morunys, km. 2, 25280 Solsona
(Lleida), representat pel seu Director General Sr. Antonio Trasobares, que actua en virtut del
previst al Reglament Orgànic i Funcional del CTFC publicat al BOPL número 238 de 12 de
desembre de 2014.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Per acord de la Junta de Govern de data 30 de març de 2017 es va aprovar el dictamen
pel qual es proposava l’aprovació del conveni de col•laboració entre la Diputació de
Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i el Consorci Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (denominat anteriorment Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya), amb l’objecte de regular la participació de la Diputació de Barcelona al
finançament del projecte PECT «BCN SMART RURAL», en col•laboració amb les
esmentades entitats.
II. L’objecte del conveni és regular la participació de la Diputació de Barcelona, com a entitat
representant del PECT, al finançament del Projecte d’Especialització i Competitivitat
Territorial (PECT) «BCN SMART RURAL», en col·laboració amb l’Associació d’Iniciatives
Rurals de Catalunya (ARCA) i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya (CTFC), aquestes últimes com a entitats sòcies beneficiàries del PECT.
III. En virtut del Pacte Segon del conveni, la Diputació de Barcelona s’obliga a finançar la
despesa associada a aquest conveni amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
G/50400/17230/48904 (ARCA) i G/50400/17230/45300 (CTFC) del pressupost de despeses
dels exercicis 2017, i pel que fa als anys 2018, 2019 i 2020, a càrrec a les aplicacions
pressupostàries anàlogues que corresponguin per a aquell exercici pressupostari.
IV. En data 19 d’abril de 2018 la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va
aprovar la resolució definitiva del projecte PECT «BCN SMART RURAL», que va ser
comunicada a la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril de 2018, amb una subvenció per
import de UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CENT TRENTA-CINC
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (1.464.135,82 €).
V. En data 23 de maig la Diputació de Barcelona va procedir a l’acceptació de la subvenció
atorgada per resolució definitiva de la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, emmarcada en la RIS3CAT i en el programa operatiu FEDER
2014-2020 del Projecte PECT «BCN SMART RURAL», per un import de un milió quatrecents seixanta-quatre mil cent trenta-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (1.464.135,82 €).
VI. En el Pacte Segon del conveni la Diputació de Barcelona, com a entitat representant del
projecte PECT «BCN SMART RURAL», es compromet a atorgar un ajut econòmic a
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l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), per l’import correspon al cost de les
actuacions del projecte PECT «BCN SMART RURAL» que coordina aquesta entitat i que no
són finançades en aquesta convocatòria pels fons FEDER.
VII. En el Pacte Sisè, el conveni estableix que s’acceptarà com a despesa elegible l’import
de l’IVA suportat per ARCA a efectes de justificació de despesa, atès que no ho pot
recuperar.
VIII. En el Pacte Segon la Diputació de Barcelona, com a representant del projecte PECT
«BCN SMART RURAL», es compromet a atorgar un ajut econòmic al Consorci Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) per l’import corresponent al cost de les
actuacions del projecte PECT «BCN SMART RURAL» que coordina aquesta entitat i que no
són finançades en aquesta convocatòria pels fons FEDER.
IX. En el pacte Quart el conveni estableix que aquest només entrarà en vigor en cas que
l’atorgament de la subvenció es resolgui favorablement i la seva vigència s’iniciarà en el
moment de la seva signatura i tindrà una durada determinada, fins al 31 de desembre de
2020.
X. El conveni quedava condicionat a la resolució favorable de la subvenció procedent del
fons FEDER Catalunya 2014-2020 mitjançant els projectes d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) per a la implementació del projecte PECT «BCN SMART RURAL». En
data 19 d’abril de 2018 la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va
aprovar la resolució definitiva del projecte PECT «BCN SMART RURAL», que va ser
comunicada a la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril de 2018, amb una subvenció per
import de UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CENT TRENTA-CINC
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (1.464.135,82 €).
XI. En el pacte Cinquè el conveni estableix que es faran quatre pagaments, repartits
anualment dins dels quatre anys de durada del projecte, amb la següent proporció:
Respecte a l’ARCA:
-

El primer pagament del 40% de l’aportació atorgada s’efectuarà a la signatura del
present conveni, i dins de l’exercici 2017.
El segon pagament del 30% de l’aportació atorgada durant el primer trimestre de
l’exercici 2018 i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any anterior al que es fa el
pagament.
El tercer pagament del 20% de l’aportació atorgada durant el primer trimestre de l’any
2019, i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any anterior al que es fa el
pagament.
El quart pagament del 10% de l’aportació atorgada, una vegada s’hagi executat
completament el projecte i s’hagi justificat en la seva totalitat.

Respecte al CFTC:
-

El primer pagament del 40% de l’aportació atorgada s’efectuarà a la signatura del
present conveni, i dins de l’exercici 2017.
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-

El segon pagament del 30% de l’aportació atorgada durant el primer trimestre de
l’exercici 2018 i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any anterior al que es fa el
pagament.
El tercer pagament del 20% de l’aportació atorgada durant el primer trimestre de l’any
2019, i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any anterior al que es fa el
pagament.
El quart pagament del 10% de l’aportació atorgada una vegada s’hagi executat
completament el projecte i s’hagi justificat en la seva totalitat.

XIII. Com a conseqüència de la resolució definitiva del Projecte PECT «BCN SMART
RURAL» per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya, la present addenda al conveni formalitzat en data de 30 de
març de 2017, adoptat de comú acord entre la Diputació de Barcelona, l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya (CTFC) (denominat anteriorment Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya), té per objecte aprovar la despesa a finançar per part de la Diputació de
Barcelona en conseqüència a l’acceptació definitiva del Projecte PECT «BCN SMART
RURAL», així com de les obligacions que se’n deriven de l‘acceptació del mateix.
PACTES
-

Primer.- Modificar el punt XII referent als antecedents i motivació del conveni del 15 de
juny de 2017, entre la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya (ARCA) i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
(CTFC) en el sentit de modificar el text:

“XII. El projecte PECT «BCN SMART RURAL» comportarà una despesa total de QUATRE
MILIONS SET-CENTS TRENTA-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (4.738.955,48 €), més l’IVA que correspongui.”
Per la següent redacció:
El projecte PECT «BCN SMART RURAL» comportarà una despesa total de DOS MILIONS
NOU-CENTS VINT I VUIT MIL DOSC-CENTS SETANTA UN EUROS AMB SEIXANTAQUATRE CÈNTIMS (2.928.271,64 €), més l’IVA que correspongui.
-

Segon.- Modificar part del pacte segon del citat conveni en el sentit d’adequar els
imports dels ajuts econòmics que la Diputació atorgarà a l’Associació d’Iniciatives Rurals
de Catalunya (ARCA) i al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
(CTFC) en concordança a la resolució i definitiva del Projecte PECT «BCN SMART
RURAL» per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, que diu:

“Per part de la Diputació de Barcelona:
Com a líder del projecte PECT «BCN SMART RURAL», i tenint en compte que dins del Pla
de Mandat 2026-2019 de la Diputació de Barcelona un dels objectius estratègics és el de
facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible, la Diputació de Barcelona
donarà suport tècnic, econòmic i tecnològic a les entitats participants en el projecte, com a
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coneixedora i impulsora de polítiques d'ordenació del territori que es desenvolupen dins del
marc de la gestió territorial sostenible.
La Diputació de Barcelona, com a entitat representant del projecte PECT «BCN SMART
RURAL», atorgarà una ajut econòmic a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA), per import de 1.312.906,53 €. Aquest import es correspon amb el cost de les
actuacions que coordina aquesta entitat i que no són finançades en aquesta convocatòria
pels fons FEDER.
La Diputació de Barcelona, com a representant del projecte PECT «BCN SMART RURAL»,
atorgarà un ajut econòmic al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) per import de
625.991,99 €. Aquest import es correspon amb el cost de les actuacions que coordina
aquesta entitat i que no són finançades en aquesta convocatòria pels fons FEDER. Totes
les actuacions es refereixen al projecte PECT «BCN SMART RURAL».
La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries G/50400/17230/48904 (ARCA) i G/50400/17230/45300
(CTFC) del pressupost de despeses dels exercicis 2017, i pel que fa als anys 2018, 2019 i
2020, a càrrec a les aplicacions pressupostàries anàlogues que corresponguin per a aquell
exercici pressupostari.
-

Per part de l’Associació d’Iniciatives rurals de Catalunya (ARCA)

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), com a entitat sòcia beneficiària del
PECT, haurà d’executar en realització del present projecte una despesa per import total de
DOS MILIONS CENT-DOTZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (2.112.445,66 €), més l’IVA que correspongui.
-

Per part del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), com a entitat sòcia beneficiària del
PECT, haurà d’executar en realització del present projecte una despesa per import total de
UN MILIÓ DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (1.251.983,98 €), més l’IVA que correspongui.
-

Obligacions comunes a l’Associació d’Iniciatives rurals de Catalunya (ARCA) i al Consorci
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)”

i substituir el text per la següent redacció:
-

Per part de la Diputació de Barcelona:

Com a líder del projecte PECT «BCN SMART RURAL», i tenint en compte que dins del Pla
de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona un dels objectius estratègics és el de
facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible, la Diputació de Barcelona
donarà suport tècnic, econòmic i tecnològic a les entitats participants en el projecte, com a
coneixedora i impulsora de polítiques d'ordenació del territori que es desenvolupen dins del
marc de la gestió territorial sostenible.
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La Diputació de Barcelona, com a entitat representant del projecte PECT «BCN SMART
RURAL», atorgarà una ajut econòmic a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA), per import de SIS-CENTS CINQUANTA-SET MIL CATORZE EUROS AMB VINT-ISET CÈNTIMS (657.014,27€). Aquest import es correspon amb el cost de les actuacions
que coordina aquesta entitat i que no són finançades en aquesta convocatòria pels fons
FEDER.
La Diputació de Barcelona, com a representant del projecte PECT «BCN SMART RURAL»,
atorgarà un ajut econòmic al Consorci Centre de Ciència i Tecnològia Forestal de Catalunya
(CTFC) per import de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU
EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (252.969,31€). Aquest import es correspon amb el
cost de les actuacions que coordina aquesta entitat i que no són finançades en aquesta
convocatòria pels fons FEDER. Totes les actuacions es refereixen al projecte PECT «BCN
SMART RURAL».
La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries:
(ARCA) 2018: G/50405/17200/48904, condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit
11/2018. G/50405/17200/48904, G/50405/17200/48904 i G/50405/17200/48904, en els
pressupostos 2019, 2020 i 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
(CTFC) 2018: G/50405/17200/45300, condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit
11/2018. G/50405/17200/45300, G/50405/17200/45300 i G/50405/17200/45300, en els
pressupostos 2019, 2020 i 2021 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient
-

Per part de l’Associació d’Iniciatives rurals de Catalunya (ARCA)

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), com a entitat sòcia beneficiària del
PECT, haurà d’executar en realització del present projecte una despesa per import total de
UN MILIÓ SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS (1.062.875,37 €), més l’IVA que correspongui.
-

Per part del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), com a entitat sòcia beneficiària del
PECT, haurà d’executar en realització del present projecte una despesa per import total de
CINC-CENTS CINC MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS (505.938,62 €), més l’IVA que correspongui.
-

Obligacions comunes a l’Associació d’Iniciatives rurals de Catalunya (ARCA) i al Consorci
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

-

Tercer.- Modificar el pacte Quart del citat conveni que estableix que:

“El present conveni només entrarà en vigor en cas que l’atorgament de la subvenció es
resolgui favorablement i la seva vigència s’iniciarà en el moment de la seva signatura i tindrà
una durada determinada, fins al 31 de desembre de 2020. Podrà ser objecte de pròrroga
mitjançant acord exprés entre totes les parts.”
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Pel següent redactat
El present conveni entrarà en vigor un cop atorgada la subvenció i la seva vigència s’iniciarà
en el moment de la signatura de la present addenda i tindrà una durada determinada, fins al
31 de desembre de 2021. Podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés entre totes
les parts.”
-

Quart.- Modificar el pacte Cinquè de l’esmenat conveni adequant els pagaments
establerts al nou calendari atès que la resolució definitiva del projecte PECT «BCN
SMART RURAL», per part de la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
s’ha produït en data 19 d’abril de 2018.

El pacte Cinquè estableix que:
“Es faran quatre pagaments, repartits anualment dins dels quatre anys de durada del
projecte, amb la següent proporció:
Respecte a l’ARCA:
-

El primer pagament del 40% de l’aportació atorgada, és a dir, 525.162,61 EUR
s’efectuarà a la signatura del present conveni, i dins de l’exercici 2017.

-

El segon pagament del 30% de l’aportació atorgada, és a dir, 393.871,96 EUR, durant el
primer trimestre de l’exercici 2018 i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any
anterior al que es fa el pagament.

-

El tercer pagament del 20% de l’aportació atorgada, és a dir, 262.581,31 EUR, durant el
primer trimestre de l’any 2019, i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any
anterior al que es fa el pagament.

-

El quart pagament del 10% de l’aportació atorgada, és a dir, 131.290,65 EUR, una
vegada s’hagi executat completament el projecte i s’hagi justificat en la seva totalitat.

Respecte al CFTC:
-

El primer pagament del 40% de l’aportació atorgada, és a dir, 250.396,80 EUR
s’efectuarà a la signatura del present conveni, i dins de l’exercici 2017.

-

El segon pagament del 30% de l’aportació atorgada, és a dir, 187.797,60 EUR, durant el
primer trimestre de l’exercici 2018 i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any
anterior al que es fa el pagament.

-

El tercer pagament del 20% de l’aportació atorgada, és a dir,125.198,40 EUR, durant el
primer trimestre de l’any 2019, i sempre i quan s’hagi justificat la despesa de l’any
anterior al que es fa el pagament.

-

El quart pagament del 10% de l’aportació atorgada, és a dir, 62.599,20 EUR, una vegada
s’hagi executat completament el projecte i s’hagi justificat en la seva totalitat.
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La Comissió de seguiment del conveni, a la vista de les justificacions presentades, i abans
d’efectuar el pagament dels imports corresponents per a l’any 2018, 2019 i 2020, emetrà
anualment un informe, on es faci constar el compliment dels objectius de la col•laboració i
l’adequada aplicació dels fons econòmics previstos en el conveni.”
El text s’ha de modificar amb el següent redactat en el qual s’adapta l’import a la resolució
definitiva per part de la Generalitat de Catalunya:
Es faran quatre pagaments, repartits anualment dins dels quatre anys de durada del
projecte, amb la següent proporció:
Respecte a l’ARCA:
-

L’import corresponent a l’exercici 2018 (262.805,71 € corresponent al 40% de l’aportació
total), es farà efectiu a la signatura d’aquesta addenda i dins de l’exercici 2018.

-

L’import corresponent a l’exercici 2019 (197.104,27 €, corresponent al 30% de l’aportació
total), es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (98.552,14 €) a l’inici de l’any; i el 50%
restant (98.552,14 €), una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici
anterior.

-

L’import corresponent a l’exercici 2020 (131.402,85 €, corresponent al 20% de l’aportació
total), es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (65.701,43 €) a l’inici de l’any; i el 50%
restant (65.701,43 €,), una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici
anterior.

-

L’import corresponent a l’exercici 2021 (65.701.43 €, corresponent al 10% de l’aportació total),
es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (32.850,71 €) a l’inici de l’any; i el 50% (32.850,71
€), restant una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici anterior.

Respecte al CFTC:
-

L’import corresponent a l’exercici 2018 (101.187,72 € corresponent al 40% de l’aportació
total), es farà efectiu a la signatura d’aquesta addenda i dins de l’exercici 2018.

-

L’import corresponent a l’exercici 2019 (75.890,79 €, corresponent al 30% de l’aportació total),
es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (37.945,39 €) a l’inici de l’any; i el 50% restant
(37.945,39 €), una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici anterior.

-

L’import corresponent a l’exercici 2020 (50.593,86 €, corresponent al 20% de l’aportació total),
es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (25.296,93 €) a l’inici de l’any; i el 50% restant
(25.296,93 €), una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici anterior.

-

L’import corresponent a l’exercici 2021 (25.296,93 €, corresponent al 10% de l’aportació total),
es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (12.648,465 €), a l’inici de l’any; i el 50% restant
(12.648,465 €), una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici anterior.

La Comissió de seguiment del conveni, a la vista de les justificacions presentades, i abans
d’efectuar el pagament dels imports corresponents per a l’any 2019, 2020 i 2021, emetrà
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anualment un informe, on es faci constar el compliment dels objectius de la col·laboració i
l’adequada aplicació dels fons econòmics previstos en el conveni.
Solsona,

Barcelona,

Per l’Associació d’Iniciatives
Rurals de Catalunya,
El president,

Per la Diputació de Barcelona,
El vicepresident 1r i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,

Carles Luz Muñoz

Dionís Guiteras i Rubio

Solsona,
Pel Consorci Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya,
El director general,

El secretari delegat,

Antonio Trasobares Rodriguez

Ferran Gonzalo Sánchez

“
(...)
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa a favor de l’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES
RURALS DE CATALUNYA (ARCA), amb NIF G43722453, per un import de sis-cents
cinquanta-set mil catorze euros amb vint-i-set cèntims (657.014,27 €) concedit per a
l’execució del projecte PECT “BCN SMART RURAL”. D’aquest import 262.805,71 € a
càrrec de l’aplicació pressupostaria de l’any 2018: G/50405/17200/48904,
condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit 11/2018; 197.104,28 € a càrrec
de l’aplicació pressupostaria de 2019: G/50405/17200/48904; 131.402,85 € a càrrec de
l’aplicació pressupostaria de 2020: G/50405/17200/48904 i 65.701,43 € a càrrec de
l’aplicació pressupostaria de 2021: G/50405/17200/48904, condicionat a l’existència de
crèdit hàbil i suficient; així mateix declarar la plurianualitat de la despesa.
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa a favor del CONSORCI CENTRE DE
CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC), amb NIF Q7550005H
de per un import de dos-cents cinquanta-dos mil nou-cents seixanta-nou euros amb
trenta-un cèntims (252.969,31 €) concedit per a l’execució del projecte PECT “BCN
SMART RURAL”. D’aquest import 101.187,72 € a càrrec de l’aplicació pressupostaria
de l’any 2018: G/50405/17200/45300, condicionada a l’aprovació de la modificació de
crèdit 11/2018; 75.890,79 € a càrrec de l’aplicació pressupostaria de 2019:
G/50405/17200/45300; 50.593,86 € a càrrec de l’aplicació pressupostaria de 2020:
G/50405/17200/45300 i 25.296,93 € a càrrec de l’aplicació pressupostaria de 2021:
G/50405/17200/45300 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; així mateix
declarar la plurianualitat de la despesa.
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Quart.- Notificar el contingut de la present resolució a les parts signants del conveni,
als efectes del seu coneixement i posterior formalització de l’addenda del conveni per
les parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el
conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants
d’ambdues entitats participants.
Cinquè.- Comunicar, una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb
la seva signatura pels legals representants de totes les parts, a l’òrgan competent de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni específic, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Vic, sobre el projecte de “Reurbanització de la N-141d del PK
0+00 al PK 0+335, tram del carrer de Montserrat entre el C. de St. Segimon i el C.
de Torelló. TM de Vic”, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (núm. 13270), de data 19
de desembre de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la Diputació
(EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Vic
P0829900J
Projecte de la Reurbanització de la N-141d del PK
0+000 al PK 0+335, tram del carrer de Montserrat
entre el C. de St. Segimon i el C. de Torelló. TM de Vic
549.378,92
2018
549.378,92
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació
econòmica
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat
Complement sectorial
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2. En data 25 d’abril de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019".
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de
prestació d’aquest suport i la seva execució.
4. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera N-141d, al terme municipal de Vic, la qual és gestionada per la Gerència
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
5. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
6. Amb l’objecte d’establir un marc formal de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Vic, en ordre al traspàs del tram de la carretera N-141d
entre els PKi 0+000 (cruïlla C. de St. Segimon) fins el PKf 0+335 (cruïlla de la N141d amb el carrer de Torelló), establir les condicions per l’execució del “Projecte
de la Reurbanització de la N-141d del PK 0+000 al PK 0+335, tram del carrer de
Montserrat antre el C. de St. Segimon i el C. de Torelló. TM de Vic”, determinar el
finançament de l’actuació, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de
les obres amb posterioritat a la seva execució, s’ha elaborat la minuta del present
conveni de col·laboració, a celebrar entre ambdues administracions.
7. D’acord amb la documentació presentada per l’ens relativa a les dades sobre les
condicions d’execució i periodificació de l’actuació, es preveu que les obres es
finalitzaran al març de 2019. És per aquest motiu que és procedent plurianualitzar
l’aportació de la Diputació d’acord al ritme previst en l’execució de la despesa.
Fonaments de dret
De conformitat amb la Base 48.3 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la imputació pressupostària de totes les
despeses pluriennals s’ajustarà al ritme previst en l’execució de la despesa.
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol de 2018, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de
cooperació

Ajuntament de Vic
P0829900J
Projecte de la Reurbanització de la N-141d del PK 0+000 al
PK 0+335, tram del carrer de Montserrat entre el C. de St.
Segimon i el C. de Torelló. TM de Vic
18/X/260054
549.378,92
Anualitat
2018
2019
Ajut econòmic

Import (EUR)
274.689,46
274.689,46

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni
específic, el text del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
l’Excm. Sr. Marc Castells Berzosa, facultat en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa núm.
1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol de 2018, publicat al BOPB el 11 de
juliol de 2018; assistit pel secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les
facultats conferides pel decret de la Presidència núm. 3299/18, de 13 d’abril de 2018,
publicat al BOPB de 20 d’abril de 2018.
AJUNTAMENT DE VIC, representat per l’ Il·lma. Alcaldessa Sra. Anna Erra Solà, assistida
per la secretària de l’ens, Sra. Pilar Lobera Calvo.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu
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Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i el
marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que es
comprenguin al Pla.
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de cooperació,
en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc de les
Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Vic i la Diputació de Barcelona han decidit
desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Nova inversió per
al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les actuacions en matèria de noves
inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com noves inversions
associades al funcionament operatiu dels serveis.
III. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (13270), de data 19 de
desembre de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens destinatari
NIF
Preacord
Aportació de la Diputació
(EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Vic
P0829900J
Projecte de la Reurbanització de la N-141d del PK 0+000 al
PK 0+335, tram del carrer de Montserrat entre el C. de St.
Segimon i el C. de Torelló. TM de Vic
549.378,92 euros
2018
549.378,92 euros
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Complement sectorial

IV. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (10332/16), de data 26
d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la
formalització dels preacords.
V. L’ Ajuntament de Vic i la Diputació de Barcelona s’han compromès a desenvolupar
conjuntament l’actuació “Projecte de la Reurbanització de la N-141d del PK 0+000 al PK
0+335, tram del carrer de Montserrat entre el C. de St. Segimon i el C. de Torelló. TM de
Vic”, amb un PEC valorat en 1.057.786,22 euros (IVA inclòs), redactat per l’Ajuntament
de Vic.
El projecte constructiu esmentat, té per objecte pacificar el tram urbà de la carretera N141d, del PK 0+000 al PK 0+335.
Actualment, el caràcter d’aquesta travessera que presenta un traçat excessivament recte
i una secció de la calçada massa ampla, afavoreixen a l’excés de velocitat, repercutint
negativament en la seguretat viària d’aquesta via.
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El projecte preveu un canvi de la secció actual de la N-141d, reduint l’espai de la
calçada a 6 m per tal d’eixamplar les voreres i dotar al vianant de més espai. Es
reordenen les zones d’aparcament, càrrega i descàrrega; s’ordenen diversos elements
urbans com els contenidors de residus; es planta arbrat en ambdues voreres i es
proposa la renovació de l’enllumenat públic. El projecte també recull l’arranjament i/o
millora de les xarxes de serveis bàsics (clavegueram, aigua, electricitat i
telecomunicacions).
VI. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de la
carretera N-141d, al terme municipal de Vic, la qual és gestionada per la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació.
VII. En data 25 d’abril de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del preacord
esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de
gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de
prestació d’aquest suport i la seva execució.
VIII. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
IX. El preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de conveni específic el
text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de data ......
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Vic i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni específic,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb
relació a l’actuació següent:
Ens destinatari
NIF

Ajuntament de Vic
P0829900J
Projecte de la Reurbanització de la N-141d del PK 0+000 al PK 0+335, tram del
carrer de Montserrat entre el C. de St. Segimon i el C. de Torelló. TM de Vic
18/X/260054

Actuació
Codi XGL
Aportació
de
Diputació (EUR)
Periodificació

la

549.378,92
Anualitat

Import (EUR)

Termini màxim d’execució i
justificació

2018
2019

274.689,46
274.689,46

30 de novembre de 2019
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Classe de recurs
Àmbit de cooperació

Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
destinatari i de la Diputació de Barcelona:
-

-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per
fer-la efectiva.

2. Obligacions de les parts
1. Per part de la Diputació:
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada:
Classe de recurs
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
G/50100/45301/76261 ................ 549.378,92

euros

2. Per part de l’ens destinatari:
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a
favor seu.
3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar.
4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou
els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial.
5. L’Ajuntament de Vic serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i
execució de les obres del “Projecte de la Reurbanització de la N-141d del PK 0+000
al PK 0+335, tram del carrer de Montserrat entre el C. de St. Segimon i el C. de
Torelló. TM de Vic”, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.057.786,22
euros. Talment, s’encarregarà de la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i
salut de les obres, que podrà executar amb mitjans propis o contractació externa.
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6. L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Vic a l’execució de les obres és de cinccents vuit mil quatre-cents set euros amb trenta cèntims (508.407,30 €).
7. En cas de produir-se una baixa en el procés d’adjudicació del contracte d’obres,
l’import de la baixa es repartirà proporcionalment a cada aportació, sense necessitat
de subscriure una nova addenda. No obstant això, el referit import quedarà com a
romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal la certificació final
d’obra, per tal que, si fos necessari, serveixi per cobrir possibles desviacions
sobrevingudes davant l’execució de les mateixes.
8. L’ens beneficiari notificarà a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat l’adjudicació i la formalització del contracte d’obres del Projecte objecte del
present conveni.
9. En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les
obres, motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del
pressupost anirà a càrrec de l’Ajuntament de Vic.
10. L’Ajuntament de Vic s’obliga a executar les obres tal i com estan previstes en el
“Projecte de la Reurbanització de la N-141d del PK 0+000 al PK 0+335, tram del
carrer de Montserrat entre el C. de St. Segimon i el C. de Torelló. TM de Vic“, en el
benentès que qualsevol canvi al projecte que afecti a l’àmbit de titularitat de la
Diputació, necessitarà informe favorable d’aquesta.
11. L’Ajuntament de Vic, prèviament a la signatura del present conveni, sol·licitarà el
traspàs del tram de la carretera N141d entre els PKi 0+000 (cruïlla C. de St. Segimon)
fins el PKf 0+335 (cruïlla de la N-141d amb el carrer de Torelló) i no iniciarà l’execució
de les obres fins que no sigui efectiu l’esmentat traspàs.
3. Conservació i manteniment
Un cop iniciades les obres en virtut del present conveni l’Ajuntament de Vic serà el titular i,
per tant, li correspon el manteniment i conservació de tot el tram traspassat.
4. Vigència del conveni
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta
vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any addicional.
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència.
5. Execució de despeses
1. La despesa s’ha d’executar i justificar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i
el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la Diputació l’hagi imputat en el seu
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pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part
resolutiva.
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 30 d’octubre de
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior,
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16.
6. Seguiment de les actuacions
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució
pressupostària de l’actuació és el centre gestor.
2. La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un
altre representant tècnic de l’Ajuntament.
3. La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per
al correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni
4. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests.
5. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es reserva
la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de l’actuació com
de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin.
7. Justificació de despeses
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari.
2. El termini de justificació finalitza el 30 de novembre de l’any següent a aquell en què la
despesa s’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a
l’apartat primer de la part resolutiva.
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document
normalitzat M4-001-16.
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar.
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no
poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions
públiques.
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot cas,
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
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7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per
altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de l’activitat
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputacio reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà
el reintegrament de l’import que correspongui.
8. Procediment de justificació
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament. Els mitjans per tramitar la
justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona,
https://seuelectronica.diba.cat/tramitsens/concertacio/default.asp
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
9. Pagament
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent
justificació, acompanyada de la certificació mensual de les obres i factura del
contractista.
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa
que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat.
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent.
10. Finalització d’actuacions
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos
percebuts.
11. Identificació de l’actuació
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019".
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin.
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com
garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els termes
de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Àrea de Presidència
Secretaria General

4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres administracions
públiques que exerceixin funcions de cooperació i assistència local han de senyalitzar-se
per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui la de la Diputació. En la
resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la normativa vigent de
l’administració cofinançadora.
5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de
fotografia de l’obra subvencionada.
12. Tancament
1. Transcorregut el termini de justificació de cada actuació, s'ha d'habilitar un termini
d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà de la notificació per tal de poder
al·legar el que s'estimi pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha d’aprovar la revocació dels imports no
justificats.
13. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part
integrant del mateix.
14 . Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
15. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el
disposat en el present conveni.

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

16. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
17. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic
quan això sigui preceptiu.
18. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens que n’assumeixi,
respectivament, la conservació i el manteniment.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa pluriennal de CINC-CENTS
QUARANTA-NOU MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT euros amb NORANTA-DOS
cèntims (549.378,92€), que es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/76261 de l’exercici 2018 per un import de 274.689,46 euros i a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/76261 per un import de 274.689,46 euros,
condicionada la seva efectivitat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2019.
Quart. DECLARAR la plurianualitat de la despesa.
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.
Sisè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.”
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, sobre les obres del projecte
constructiu Fase 1 del tram entre l’edifici de la cooperativa fins al final de la
carretera BV-2202 a Sant Martí de Tous, en ordre al traspàs del tram de la
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carretera BV-2202, entre el pk 0,770 i el 1,262.- Fou retirat a petició de l’Àrea
gestora.
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
del conveni de col·laboració institucional, en l’àmbit de l’ordenació del territori i
l’urbanisme, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Secretaria
d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
1. Dintre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la
Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori té com a funcions, entre d’altres:
- Dissenyar, planificar, programar i impulsar les polítiques d'ordenació del territori,
d'urbanisme, d’habitatge, de muntanya, del litoral i de paisatge.
- Impulsar la gestió del domini públic maritimoterrestre i de la regulació del seu
règim economicofinancer en l’àmbit de les competències de la Generalitat.
- Impulsar i dirigir la redacció, revisió o modificació dels plans territorials, els plans
directors urbanístics i altres instruments de planificació urbanística
supramunicipal.
- Impulsar i dirigir un programa d'actuacions d'interès estratègic i econòmic de
caràcter supramunicipal, i coordinar el desenvolupament de les actuacions
estratègiques que se'n derivin.
2. Per la seva part, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a
través de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, té per missió,
entre d’altres, oferir programes i recursos de suport als municipis i altres ens locals
de la demarcació de Barcelona en matèria d’ordenació del territori i urbanisme,
mitjançant instruments de cooperació tècnica i econòmica.
3. Atès l’interès expressat per ambdues parts en establir un marc estable de
col·laboració mútua per tal de cooperar en temes d’interès comú dins de l’àmbit de
l’ordenació del territori i l’urbanisme que abasta la demarcació de la Diputació de
Barcelona.
Fonaments de dret
1. Vist que el conveni marc objecte del present dictamen presenta les característiques
pròpies d’un instrument de col·laboració d’aquells que preveu l’article 47. 1,
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paràgraf 2on. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i
que permet a les Administracions participants i parts signants expressar mitjançant
aquest instrument la seva voluntat per actuar amb un objectiu comú, i per tant, la
seva tramitació resta fora de la regulació que el CapítoI VI de la referida Llei reserva
exclusivament per als convenis administratius en sentit estricte.
2. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de
Govern la competència objecte del present Dictamen, en virtut del que disposa
l’apartat 1.4. b.1), del Decret núm. 6737/18 de data 28 de juny de 2018, publicat al
BOPB de 3 de juliol de 2018, de nomenaments i delegacions conferides per la
Presidència a favor de la Junta de Govern.
3. De conformitat amb l’apartat 1.4. d) del Decret núm. 6776/18 de data 3 de juliol de
2018, publicat al BOPB de 6 de juliol de 2018, sobre nomenament i delegació de les
presidències de les àrees, Comissions Informatives i de Seguiment, Comissió
Especial de Comptes, Comissió Especial de caràcter informatiu i seguiment de la
XAL, diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la
Ciutat de Barcelona, diputats/des delegats/des, diputats/des adjunts/es, així com la
delegació de l'exercici de les competències conferides per la Presidència.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta del conveni marc, a subscriure per la Diputació de
Barcelona, conjuntament amb la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la col·laboració
institucional en l’àmbit de l’ordenació del territori i l’urbanisme, tot això d’acord amb el
text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
CONVENI MARC
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT RELATIU A LA COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL EN L’ÀMBIT DE
L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I L’URBANISME
Barcelona, <data>
REUNITS
D’una part, el Sr. Agustí Serra i Monté, secretari d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament
de Territori i Sostenibilitat, nomenat per Decret 97/2018, de 12 de juny, de conformitat amb
el que estableix l’article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la
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Generalitat i del Govern, a proposta del conseller del Departament, nomenat per Decret
3/2018, de 29 de maig d’acord amb el que determinen els articles 13 i 17 de la Llei 13/2008,
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
De l’altra, per part de la Diputació de Barcelona, Il·lm. Vicepresident primer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb el
decret del President, núm. 6776/18, de 3 de juliol de 2017, publicat al BOPB de 6 de juliol de
2018, de nomenament i delegació de les presidències d’àrees, Comissions Informatives i de
Seguiment, Comissió Especial de Comtes, Comissió Especial de caràcter informatiu i
seguiment XAL, diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de
Barcelona, diputats/es delegats/des, diputats/des adjunts/es, així com la delegació de
l’exercici de les competències conferides per la Presidència, i assistit pel Secretari delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats
conferides per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7731/16, de 28 de juliol de
2016, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 II), publicat al BOPB
de 3 d’agost de 2016.
Les dues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legat per tal de
formalitzar el aquest conveni marc de col·laboració i a l’efecte
MANIFESTEN
I. La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, té com a funcions, entre d’altres :
-

Dissenyar, planificar, programar i impulsar les polítiques d'ordenació del territori,
d'urbanisme, d’habitatge, de muntanya, del litoral i de paisatge.
Impulsar la gestió del domini públic maritimoterrestre i de la regulació del seu règim
economicofinancer en l’àmbit de les competències de la Generalitat.
Impulsar i dirigir la redacció, revisió o modificació dels plans territorials, els plans
directors urbanístics i altres instruments de planificació urbanística supramunicipal.
Impulsar i dirigir un programa d'actuacions d'interès estratègic i econòmic de caràcter
supramunicipal, i coordinar el desenvolupament de les actuacions estratègiques que
se'n derivin.

II. L’Àrea de Territori i Sostenibilitat, a través de la Gerència de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats, té per missió, entre d’altres, oferir programes i recursos de suport als
municipis i altres ens locals de la demarcació de Barcelona en matèria d’ordenació del
territori i urbanisme, mitjançant instruments de cooperació tècnica i econòmica.
III. Ambdues parts han manifestat el seu interès en establir un marc de col·laboració estable
per cooperar en temes d’interès comú.
IV. La proposta d’aquest conveni marc ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona de data .... de.... de 2017.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni marc, que es regeix per les següents
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CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni marc
L’objecte d’aquest conveni marc és establir els termes de col·laboració entre la Secretaria
d’Hàbitat Urbà i Territori i la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats en
l’àmbit del desplegament territorial en la demarcació de Barcelona de les polítiques
públiques d’ordenació del territori i urbanisme.
SEGONA.- Compromisos de les parts
Ambdues parts es comprometen al desplegament territorial de les polítiques
d’ordenació del territori i urbanisme a la demarcació de Barcelona.

públiques

Al mateix temps també es comprometen a col·laborar i treballar conjuntament en les
iniciatives que es promoguin en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, des dels seus
respectius àmbits competencials, i específicament en relació a:
-

L’impuls en la definició i millora dels instruments d’intervenció vers la problemàtica de
les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, i en el seu desplegament en el territori de
la demarcació de Barcelona.
El foment i desenvolupament d’estudis, estratègies i planejament d’abast supralocal.
La presència i participació mútua en grups de treball vinculats a la definició i
implementació de les polítiques d’ordenació del territori i urbanisme a la demarcació
de Barcelona.
L’intercanvi, l’elaboració i la difusió d’informació i de coneixement associat a les
polítiques d’ordenació del territori i urbanisme.

TERCERA.- Imatge i comunicació
Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el material que s’editi relacionat amb les
actuacions objecte d’aquest conveni marc, ja sigui escrit, gràfic, audiovisual o d’altres, la
referència a la col·laboració establerta en aquest conveni marc.
QUARTA.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants del conveni es comprometen a donar compliment a tot allò que disposa el
“Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades” , de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb
les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del present conveni.
CINQUENA.- Obligacions econòmiques
La signatura d’aquest conveni marc no comporta cap obligació econòmica entre ambdues
parts.
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SISENA.- Addendes
Les parts podran subscriure les addendes necessàries per tal d’atendre les demandes
específiques d’actualitzacions o de desplegament o per fer front a noves necessitats que
sorgeixin. Aquestes addendes concretaran les accions i els terminis que s’acordin.
SETENA.- Comissió de seguiment
Es constitueix una comissió de seguiment integrada, per part del Departament de Territori i
Sostenibilitat, pel secretari d’Hàbitat Urbà i Territori i un altre col·laborador adscrit a la
Secretaria, i per part de la Diputació de Barcelona, pel Diputat Delegat d’Urbanisme i
Habitatge i per la persona titular de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i
Activitats, que tindrà per funció supervisar la gestió, dur a terme el control i fer el seguiment
dels compromisos assumits i vetllarà per resoldre les diferències que puguin sorgir sobre la
interpretació i el compliment dels esmentats compromisos. L’esmentada comissió es
reunirà, com a mínim, amb una periodicitat anual i sempre que ho sol·liciti alguna de les
parts.
VUITENA.- Vigència
Aquest conveni marc entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva durada serà de
quatre anys, prorrogable quatre anys més, d’acord amb el que disposa l’article 49, lletra h)
de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Qualsevol de les parts podrà denunciar-lo amb una antelació prèvia de dos mesos,
transcorreguts els quals el conveni quedarà extingit, sens perjudici que continuïn vigents les
col·laboracions específiques que en aquell moment s’estiguin portant a terme i fins a la seva
finalització.
NOVENA.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per finalització del seu termini de vigència.
- Per incompliment per qualsevol de les parts signatàries.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius.
DESENA.- Naturalesa jurídica del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i per la resta de la
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte de conveni.
ONZENA.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
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I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni marc, en el
lloc i data que s’assenyalen a l’encapçalament
er

(Sg. Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1 . i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Per la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament
de Territori i Sostenibilitat: Agustí Serra i Monté, Secretari”
(...)

Segon.- Notificar el contingut de la present Resolució a la Secretaria d’Hàbitat Urbà i
Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, als efectes de la posterior
formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació del que disposa l’article
112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva
signatura per part dels legals representants de les entitats participants.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies, senyor president. També, agrairem una explicació d’aquest
dictamen a la propera Comissió Informativa.
I el senyor Castells diu: Doncs així serà.
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir els
recursos tècnics consistents en redacció de plans, projectes i informes per a la
realització de diverses actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com desestimar
diverses sol·licituds i acceptar desistiments de les entitats que s’esmenten en el
Dictamen.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos.
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la
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concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts,
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda.
3. Vist que les actuacions sol·licitades es poden emmarcar en els recursos tècnics
classificats com de redacció de plans, projectes i informes, inclosos en el Catàleg
2018:
Recurs

Tipus de recurs

Classe de recurs

Estudis d’equipaments i espai públic

Recurs tècnic

Gestió de cementiris municipals

Recurs tècnic

Planificació i millora del verd urbà

Recurs tècnic

Plans directors d’equipaments i espai
públic
Projectes d’equipaments i espai públic

Recurs tècnic

Estudi de les afectacions de les línies
de transport, electricitat, gas, aigua i
hidrocarburs
Implantació i renovació dels serveis
urbans
Pla de resiliència dels serveis urbans i
les infraestructures
Plans directors de les xarxes de
serveis
Estabilització de talussos i estructures
de contenció
Manteniment de ponts municipals

Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes

Vials i camins municipals

Recurs tècnic

Projecte d’urbanització en
urbanitzacions amb dèficits

Recurs tècnic

4.

Recurs tècnic

Recurs tècnic
Recurs tècnic
Recurs tècnic
Recurs tècnic
Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes

D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquets recursos s’han de
concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

5. Valorades les sol·licituds presentades d’aquests recursos, aquest centre gestor ha
elaborat l’informes d’instrucció, que contenen l’explicació de la forma objectiva de
com s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius
a la mateixa instrucció.
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6. Als efectes d'examinar i de validar els esmentats informes, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’establert en l’article 19
del règim.
7. L’esmentat òrgan col·legiat, en data 14 de juny de 2018, ha examinat els aspectes
que s’indiquen a continuació. De les decisions adoptades en la reunió, la secretària
de l’òrgan n’ha estès una acta i en la que:
-

-

Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor
valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.

8. Pel que fa a l’atorgament dels recursos tècnics que es prestaran mitjançant
contractació externa, s’ha verificat que el Servei d’Equipaments i Espai Públic,
depenent de la Gerència d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic de la Diputació de Barcelona no disposa de mitjans personals i
materials suficients per a fer front a totes les peticions que s’estimen, davant el
gran nombre de sol·licituds rebudes i ateses per part dels diferents ens destinataris
del productes del Catàleg de Serveis que la Diputació de Barcelona ofereix.
La qual cosa determina la necessitat de procedir a la contractació dels recursos
tècnics que es referencien a l’epígraf primer de la part resolutiva del present acord.
El procediment de la contractació que se’n derivi de l’aprovació dels recursos es
durà a terme segons la implementació de l’actuació aprovada, de conformitat amb
allò establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 i normativa de desenvolupament.
El procediment escollit per adjudicar la contractació, garantirà en tot cas, els
principis d’eficiència en la despesa pública, igualtat de tracte, no discriminació,
transparència, proporcionalitat e integritat, amb l’objectiu d’assegurar un millor
compliment dels objectius públics.
9. Pel que fa a l’atorgament dels recursos tècnics que es prestaran mitjançant mitjans
propis, els recursos es prestaran amb els mitjans personals i materials del centre
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gestor d’acord amb allò establert als epígrafs sisè, setè, vuitè i novè del present
acord.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018,
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016), complementada i
modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017,
rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de
setembre de 2017).
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm.1/2016.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Sense cofinançament per part de l’ens destinatari:
Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de Bigues i
Riells

P0802300D

Ajuntament
de Bigues i
Riells

P0802300D

Actuació

Núm.
Registre Codi XGL
inicial PMT

Projecte per
1840025434 18/Y/259662
reducció de
risc de
despreniments
al talús de la
Bauma
Estabilització
Estudi
1840008049 18/Y/259674
de talussos i
d'estabilització
estructures de del Talús del
contenció
carrer de la
Muga
Estudis
Estudi de
1840010098 18/Y/259645
d'equipaments programació
i espai públic
del Parc de
Can Badell

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
98

7.000,00

95

6.000,00

65
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Cabrera
de Mar

P0802900A

Vials i camins
municipals

Ajuntament
de Calaf

Ajuntament
de Caldes
d'Estrac
Ajuntament
de
Calldetenes
Ajuntament
de Calonge
de Segarra
Ajuntament
de Campins
Ajuntament
de Campins

Ajuntament
de
Capellades

Ajuntament
de Castell de
l'Areny
Ajuntament
de Castellbell
i el Vilar

Ajuntament
de
Castellfollit
de Riubregós

Actuació

Pla de
renovació de
paviments
municipals de
Cabrera de
Mar
P0803100G Estudis
Estudi de
d'equipaments millora de
i espai públic
l'accessibilitat
al cementiri
municipal
P0803200E Estabilització
Estudi de
de talussos i
l'estabilització
estructures de d'un talús
contenció
P0822400H Plans
Pla director de
directors de
Clavegueram
xarxes de
serveis
P0803600F Manteniment
Estudi del
de ponts
pont municipal
municipals
de Ca l'Oliva
P0803800B Estabilització
Estudi de
de talussos i
l'estabilització
estructures de talús carrer de
contenció
la Font
P0803800B Plans
Estudi de
directors
recorreguts
d'equipaments saludables per
i espai públic
connectar
diversos punts
del municipi
P0804300B Implantació i
Projecte de la
renovació de
reparació del
serveis urbans sobreeixidor
de l’estació de
bombament
03 Divina
Pastora
P0805600D Estudis
Estudi per a la
d'equipaments construcció de
i espai públic
tombes al
cementiri
municipal
P0805200C Vials i camins Pla de
municipals
renovació de
paviments
municipals a
Castellbell i el
Vilar
P0805900H Vials i camins Estudi de
municipals
pavimentació
del camí de
Castellfollit a
l'eix
transversal

Núm.
Registre Codi XGL
inicial PMT
1840025393 18/Y/259701

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
9.000,00
88

1840023525 18/Y/259624

7.000,00

75

1840024334 18/Y/259703

12.000,00

88

1840003470 18/Y/259702

13.000,00

88

1840008602 18/Y/259652

5.000,00

100

1840024990 18/Y/259653

7.000,00

100

1840024992 18/Y/259612

8.000,00

80

1840025574 18/Y/259676

9.000,00

95

1840012776 18/Y/259589

600,00

100

1840023655 18/Y/259704

10.000,00

88

1840013711 18/Y/259688

5.000,00

90
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de
Castellfollit
del Boix

P0805800J

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de
Castellterçol
Ajuntament
de Castellví
de la Marca

P0806300J

Ajuntament
de Castellví
de la Marca
Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

P0806400H

Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

P0806500E

Ajuntament
de Centelles

P0806600C

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

P0806400H

P0806500E

Actuació

Estudi
d'estabilització
de talussos
del Camí de
Canyelles
Gestió dels
Inventari del
cementiris
cementiri
municipals
municipal
Estabilització
Estudi
de talussos i
estabilització
estructures de del talús del
contenció
carrer dels
Horts
Gestió dels
Inventari del
cementiris
cementiri
municipals
municipal
Estabilització
Estudi
de talussos i
d'estabilització
estructures de del mur de
contenció
contenció del
Centre
Cultural i
Recreatiu
Estudis
Estudi previ
d'equipaments per a la
i espai públic
urbanització
dels carrers
Duran i
Bonaventura
Pedemonte
Estudis
Estudi
d'equipaments d'adequació
i espai públic
del parc urbà
del Sector XII
a les
necessitats de
la ciutadania
Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
clavegueram a
serveis
Cercs
Estudi de les
Estudi
afectacions de afectacions
les línies de
línies transport
transport
electricitat al
d'electricitat,
T.M. de Cercs
gas, aigua i
hidrocarburs
Projectes
Projecte
d'equipaments executiu
i espai públic
d'urbanització
de la plaça
dels Cargols
al barri de
Sant Jordi

Núm.
Registre Codi XGL
inicial PMT
1840025133 18/Y/259689

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
90

1840000426 18/Y/259594

5.200,00

90

1840016369 18/Y/259663

5.000,00

98

1840017117 18/Y/259595

5.720,00

90

1840025907 18/Y/259664

8.000,00

98

1840025165 18/Y/259596

5.000,00

90

1840003053 18/Y/259613

8.000,00

80

1840024808 18/Y/259705

13.000,00

88

1840026058 18/Y/259713

4.000,00

86

1840024800 18/Y/259602

16.800,00

85
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Collbató

P0806800I

Ajuntament
de Collbató

P0806800I

Plans
directors de
xarxes de
serveis
Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
de Copons

P0807000E

Ajuntament
de Corbera
de Llobregat

P0807100C

Ajuntament
de FigaróMontmany

P0813300A

Ajuntament
de Fonollosa

P0808300H

Ajuntament
de Gaià

P0808900E

Ajuntament
de Gaià

P0808900E

Ajuntament
de Gallifa

P0808600A

Ajuntament
de Gironella

P0809100A

Actuació

Actualització
del Pla
Director de
Clavegueram
Estudi per la
gestió i millora
del bosquet
del Pg de
Ronda
Manteniment
Estudi del
de ponts
pont d'accés
municipals
al nucli de
Copons
Estudis
Diagnosi de la
d'equipaments climatització
i espai públic
de la
biblioteca
municipal i
estudi posta
en marxa de
les plaques
fotovoltaiques
Plans
Pla inicial de
directors
manteniment
d'equipaments dels
i espai públic
equipaments
municipals
Manteniment
Inventari i pla
de ponts
de
municipals
manteniment
dels ponts
municipals de
Fonollosa
Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
serveis de
serveis
clavegueram
del terme
municipal de
Gaià
Gestió dels
Estudi de
cementiris
costos de
municipals
manteniment
del cementiri
municipal
Implantació i
Estudi de la
renovació de
reconversió de
serveis urbans la Bassa de la
Rectoria en
Dipòsit
Plans
Pla director de
directors de
clavegueram
xarxes de
en BAIXA de
serveis
Gironella

Núm.
Registre Codi XGL
inicial PMT
1840022284 18/Y/259666

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
25.000,00
98

1840004360 18/Y/259597

3.500,00

90

1840025547 18/Y/259654

12.000,00

100

1840003908 18/Y/259627

4.900,00

75

1840019035 18/Y/259603

12.000,00

85

1840007118 18/Y/259668

8.000,00

98

1840018064 18/Y/259655

9.000,00

100

1840001246 18/Y/259605

3.500,00

85

1840025647 18/Y/259690

5.000,00

90

1840006471 18/Y/259706

18.000,00

88
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Núm.
Registre Codi XGL
inicial PMT

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Jorba

P0810200F

Plans
directors de
xarxes de
serveis
Estudis
d'equipaments
i espai públic

Pla director de 1840001308 18/Y/259656
la xarxa de
clavegueram

Ajuntament
P0808700I
de La Garriga

Estudi
optimització
energètica de
la biblioteca
municipal
Ajuntament
P5831301F Vials i camins Estudis a la
de La Palma
municipals
carretera BVde Cervelló
2421 d'una
rotonda, d'un
pas
semaforitzat i
un tercer carril
Ajuntament
P0828600G Plans
Pla director de
de La Torre
directors de
la xarxa de
de Claramunt
xarxes de
sanejament
serveis
municipal clavegueram
Ajuntament
P0802700E Vials i camins Estudi de
de Les
municipals
millora del
Cabanyes
camí de Les
Tres Puntes
Ajuntament
P0811500H Manteniment
Modificació
de Les
de ponts
del projecte
Masies de
municipals
per a
Roda
l'ampliació de
la secció del
torrent de les
Cases Noves
Ajuntament
P0813700B Manteniment
Estudi millora
de Moià
de ponts
del Pontmunicipals
Passera
Torrent mal al
Parc Prehis.
Coves Toll
Ajuntament
P0812700C Implantació i
Projecte
de Monistrol
renovació de
renovació d'un
de Calders
serveis urbans tram del
col·lector
plaça Nova
Ajuntament
P0812700C Planificació i
Estudi de
de Monistrol
millora del
pautes de
de Calders
verd urbà
gestió del verd
urbà de
Monistrol de
Calders
Ajuntament
P0812600E Plans
Pla director
de Monistrol
directors de
enllumenat
de Montserrat
xarxes de
Monistrol de
serveis
Montserrat

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
12.000,00
100

1840003557 18/Y/259606

4.900,00

85

1840017627 18/Y/259671

10.000,00

98

1840011141 18/Y/259710

15.000,00

88

1840025179 18/Y/259686

8.000,00

90

1840020603 18/Y/259657

5.000,00

100

1840005315 18/Y/259678

9.000,00

95

1840017083 18/Y/259658

8.000,00

100

1840017081 18/Y/259631

4.500,00

70

1840004690 18/Y/259669

12.000,00

98
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Ens

NIF

Ajuntament
P0812600E
de Monistrol
de Montserrat

Ajuntament
de
Montesquiu
Ajuntament
de
Montesquiu
Ajuntament
de
Muntanyola
Ajuntament
de Mura

Ajuntament
de Mura

Ajuntament
de Prats de
Lluçanès

Ajuntament
de Rajadell

Ajuntament
de Rupit i
Pruit
Ajuntament
de Sallent

Recurs

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
P0813000G Gestió dels
cementiris
municipals

Actuació

Núm.
Registre Codi XGL
inicial PMT

Estudi de les
1840007230 18/Y/259714
afectacions de
les línies de
transport

Estudi costos
manteniment
del cementiri
municipal
P0813000G Plans
Pla director
directors de
d'abastament
xarxes de
d'aigua
serveis
potable
P0812800A Manteniment
Estudi de dos
de ponts
ponts
municipals
municipals
P0813800J Estabilització
Estudi de 3
de talussos i
Talussos,
estructures de Estimberons,
contenció
Ca l'Arola i
Sant Antoni
P0813800J Estudis
Estudi
d'equipaments d'adequació a
i espai públic
normativa del
centre cívic la
Fàbrica
P0817000C Estudis
Diagnosi del
d'equipaments sistema de
i espai públic
climatització i
ventilació de
la sala
polivalent
municipal
P0817700H Estudi de les
Estudi de les
afectacions de afectacions de
les línies de
línies de
transport
transport
d'electricitat,
d'electricitat i
gas, aigua i
aigua
hidrocarburs
P0818500A Manteniment
Estudi de
de ponts
millora del
municipals
pont penjat de
Rupit
P0819000A Estudis
Estudi de
d'equipaments programació
i espai públic
per la
urbanització
dels carrers
Pamplona,
Sant Sebastià
i Andalusia

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
6.000,00
86

1840001984 18/Y/259590

3.500,00

100

1840001194 18/Y/259691

10.000,00

90

1840025479 18/Y/259692

10.000,00

90

1840024320 18/Y/259693

9.000,00

90

1840025709 18/Y/259617

6.000,00

80

1840011725 18/Y/259608

4.000,00

85

1840025815 18/Y/259707

5.000,00

88

1840008942 18/Y/259659

7.000,00

100

1840022903 18/Y/259731

6.000,00

75
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Núm.
Registre Codi XGL
inicial PMT

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Sant
Cebrià de
Vallalta

P0820200D

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Sant
Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament
de Sant
Esteve de
Palautordera

Pla director de 1840006894 18/Y/259708
la xarxa de
servei de
clavegueram
al nucli urbà
Pla director de 1840010550 18/Y/259694
Clavegueram

P0820500G Plans
directors de
xarxes de
serveis
P0820600E Projectes
Projecte
d'equipaments executiu
i espai públic
d'urbanització
per l'ordenació
de
l'aparcament
de Can Molins
P0820700C Estudi de les
Estudi de les
afectacions de afectacions de
les línies de
les
transport
instal·lacions
d'electricitat,
de transport al
gas, aigua i
TM de Sant
hidrocarburs
Esteve
Sesrovires
P0822500E Manteniment
Estudi de
de ponts
millora i
municipals
manteniment
del "Pont
Petit" de Sant
Joan de
Vilatorrada
P0821800J Plans
Pla director de
directors de
la xarxa de
xarxes de
clavegueram
serveis
d’aigües
pluvials per
unificar
diferents
subsectors
P0822100D Gestió dels
Estudi de
cementiris
costos de
municipals
manteniment
del cementiri
municipal
P0822800I Gestió dels
Estudi de
cementiris
costos de
municipals
manteniment
del cementiri
municipal
P0822900G Estabilització
Estudi
de talussos i
estabilització
estructures de de talús Ctra.
contenció
de Cardona
de Valls de
Torroella

Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires

Ajuntament
de Sant Joan
de
Vilatorrada

Ajuntament
de Sant Julià
de Vilatorta

Ajuntament
de Sant
Llorenç
Savall
Ajuntament
de Sant Martí
Sesgueioles
Ajuntament
de Sant
Mateu de
Bages

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
13.000,00
88

12.000,00

90

1840002177 18/Y/259609

18.000,00

85

1840023841 18/Y/259698

9.000,00

89

1840025382 18/Y/259682

4.950,00

95

1840024143 18/Y/259709

15.000,00

88

1840011190 18/Y/259619

4.000,00

80

1840000219 18/Y/259620

3.000,00

80

1840018178 18/Y/259660

8.000,00

100
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Ens

NIF

Ajuntament
de Sant
Mateu de
Bages

P0822900G Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
de Sant Pere
de
Riudebitlles

P0823200A

Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
de Sant
Quintí de
Mediona
Ajuntament
de Sant
Quirze Safaja

P0823600B

Gestió dels
cementiris
municipals

P0823900F

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció

Ajuntament
de Santa
Margarida de
Montbui
Ajuntament
de Santa
Margarida de
Montbui

P0825000C

Estabilització
de talussos i
estructures de
contenció
Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Santa
Maria de
Palautordera

P0825900D

Ajuntament
de Santa
Maria d'Oló

P0825800F

Ajuntament
de
Sentmenat

P0826700G Estudis
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Seva

P0826900C

P0825000C

Recurs

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudis
d'equipaments
i espai públic

Estudis
d'equipaments
i espai públic

Actuació

Núm.
Registre Codi XGL
inicial PMT

Estudi del
1840024938 18/Y/259648
verd
patrimonial del
nucli de Valls
de Torroella
Estudi
1840010857 18/Y/259649
d'adequació
de la Font dels
Quadres i del
Camí Dret
Inventari del
1840013241 18/Y/259600
cementiri
municipal
Estudi de
millora talús
del centre
cívic i faig
centenari
Estudi
d'estabilització
del talús del
C. de la Tossa
Estudi
d'ordenació de
l'espai públic
dels darreres
de
l'Ajuntament
Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudi de
programació
del Centre
Recreatiu per
espai
multieducatiu
Estudi de
reforma i
ampliació de
l'arxiu
municipal
Estudi de
programació
de la illa
sociosanitària
de Can
Manyosa

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
4.500,00
65

4.500,00

65

6.000,00

90

1840025717 18/Y/259695

5.000,00

90

1840006945 18/Y/259684

8.000,00

95

1840007387 18/Y/259629

5.000,00

75

1840010893 18/Y/259699

6.000,00

89

1840002875 18/Y/259632

1.000,00

70

1840018083 18/Y/259630

6.000,00

75

1840021917 18/Y/259610

10.000,00

85

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm.
Registre Codi XGL
inicial PMT

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de
Sobremunt

P0827100I

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Sora

P0827200G Plans
directors de
xarxes de
serveis
P0827300E Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacions
amb dèficits

Estudi de
1840005511 18/Y/259661
tarifes del
servei
municipal
d'aigua
potable
Pla director de 1840018756 18/Y/259696
la xarxa de
clavegueram

Ajuntament
de Subirats

Ajuntament
de
Talamanca

P0827700F

Projectes
d'equipaments
i espai públic

Ajuntament
de Teià

P0828100H

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs

Ajuntament
de Tiana

P0828200F

Ajuntament
de Torrelavit

P0828700E

Gestió dels
cementiris
municipals
Implantació i
renovació de
serveis urbans

Ajuntament
de
Viladecavalls

P0830100D

Ajuntament
de Vilassar
de Dalt

P0821300A

Ajuntament
del Bruc

P0802500I

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudis
d'equipaments
i espai públic

Plans
directors
d'equipaments
i espai públic

Projecte
d'urbanització
de la
Urbanització
Casablanca
Sud
Projecte
executiu del
Casal de la
Quintana
Estudi de la
taxa del
domini públic
local de les
línies de
transport
d'electricitat i
gas
Inventari del
cementiri
municipal
Estudi del
clavegueram
de la zona del
c/ de la Font,
barri Mussons
i Cal Roda
Estudi
afectacions
línies de
transport
electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudi de
rehabilitació i
adequació
Plaça de la
vila i els
jardinets Sant
Jordi
Estudi de
pacificació del
carrer
Parròquia i
entorns

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
100

10.000,00

90

1840005651 18/Y/259697

18.000,00

90

1840025875 18/Y/259622

15.000,00

80

1840020320 18/Y/259718

5.000,00

80

1840023592 18/Y/259611

7.450,00

85

1840021263 18/Y/259672

5.000,00

98

1840022632 18/Y/259700

6.000,00

89

1840003294 18/Y/259623

9.500,00

80

1840025050 18/Y/259591

12.000,00

95
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Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
del Brull

P0802600G Vials i camins
municipals

Ajuntament
d'Olèrdola

P0814400H

Ajuntament
d'Olost

P0814800I

Consell
Comarcal del
Berguedà

P0800015J

Plans
directors
d'equipaments
i espai públic
Plans
directors de
xarxes de
serveis
Plans
directors de
xarxes de
serveis

Núm.
Registre Codi XGL
inicial PMT

Estudi per la
1840003389 18/Y/259651
millora dels
camins de
Serradases i
la Caseta del
Grau
Pla director
1840014137 18/Y/259592
d'equipaments

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
8.000,00
100

23.000,00

95

Pla director de 1840009525 18/Y/259670
clavegueram
d'Olost

15.000,00

98

Pla director de 1840004067 18/Y/259665
clavegueram
en ALTA de
Puig-reig

10.000,00

98

Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
d'Alella

Planificació i
P0800300F millora del verd
urbà

Ajuntament
d'Arenys de
Munt

Planificació i
P0800700G millora del verd
urbà

Ajuntament
d'Argentona

Implantació i
P0800900C renovació de
serveis urbans

Ajuntament
de Caldes de
Montbui

Plans directors
P0803300C de xarxes de
serveis

Ajuntament
de Caldes de
Montbui

Estudis
P0803300C d'equipaments i
espai públic

Ajuntament
de Canet de
Mar

Gestió dels
P0803900J cementiris
municipals

Ajuntament
de
Canovelles

Plans directors
P0804000H de xarxes de
serveis

Actuació
Pla director del
verd urbà
d'Alella
Pla director del
verd urbà
d'Arenys de
Munt
Projecte de
renovació del
clavegueram
dels carrers
Anna Maria
Ravell, Anselm
Clavé i
Indústria.
Pla director del
clavegueram
de Caldes de
Montbui
Estudi de
millora de la
climatització
del Museu
Thermalia
Inventari del
cementiri
municipal
Pla director de
la xarxa
d'enllumenat
públic
municipal

Núm. registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840009746 18/Y/259635

11.700 €

13.000 €

66

1840024694 18/Y/259636

11.700 €

13.000 €

66

1840013078 18/Y/259673

9.600 €

12.000 €

95

1840013615 18/Y/259675

28.000 €

35.000 €

95

1840013369 18/Y/259625

6.400 €

8.000 €

75

1840018238 18/Y/259593

10.560 €

13.200 €

90

1840000083 18/Y/259715

40.000 €

50.000 €

95
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Ens

Ajuntament
de Cardedeu

NIF

Recurs

Planificació i
P0804500G millora del verd
urbà
Projectes
d'urbanització en
P0806600C
urbanitzacions
amb dèficits

Actuació

Pla director del
verd urbà

Projecte de la
xarxa de
sanejament de
Sant Pau
Pla de
Pla de resiliència
resiliència dels
Ajuntament
dels serveis
P0809500B
serveis urbans
de Granollers
urbans i les
de les
infraestructures
infraestructures
Ajuntament
Plans directors
Pla director
de La
P0808700I de xarxes de
d'abastament
Garriga
serveis
d'aigua potable
Estudi
d’optimització
Estudis
Ajuntament
energètica de
P0811200E d'equipaments i
de Manresa
l'edifici
espai públic
administratiu
Infants
Projecte de
millora del pont
situat al carrer
Ajuntament
Manteniment de
P0811300C
Montserrat
de Martorell
ponts municipals
sobre la línia
de FFGC a
Martorell
Projecte
Projectes
Ajuntament
d'Urbanització
d'urbanització en
de Montcada P0812400J
de la
urbanitzacions
i Reixac
Vallençana
amb dèficits
Baixa
Pla de resiliència
Pla de
Ajuntament
dels serveis
P0813400I
resiliència de
de Montmeló
urbans i les
Montmeló
infraestructures
Projecte per a
Estabilització de la consolidació
Ajuntament
talussos i
del talús del
P0813900H
de Navarcles
estructures de
Riu Calders
contenció
(Prioritat 1A i
1B)
Projecte
Ajuntament
executiu de la
Projectes
de Palaubiblioteca
P0815500D d'equipaments i
solità i
municipal de
espai públic
Plegamans
Palau-solità i
Plegamans
Estudi de
Plans directors
directrius
Ajuntament
P0816600A d'equipaments i d'intervenció a
de Polinyà
espai públic
les places del
municipi
Ajuntament
Plans directors
Pla director de
de Premià de P0823000E de xarxes de
clavegueram
Dalt
serveis
Ajuntament
Planificació i
Pla director del
de Premià de P0823000E millora del verd
verd urbà
Dalt
urbà
Ajuntament
de Centelles

Núm. registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840014677 18/Y/259626

10.400 €

13.000 €

75

1840012943 18/Y/259711

10.800 €

12.000 €

87

1840010465 18/Y/259719

15.000 €

25.000 €

82

1840003556 18/Y/259677

24.000 €

30.000 €

95

1840023207 18/Y/259616

2.750 €

5.500 €

80

1840023425 18/Y/259721

8.400 €

12.000 €

93

1840025253 18/Y/259716

12.600 €

18.000 €

85

1840021163 18/Y/259679

22.500 €

25.000 €

95

1840012962 18/Y/250455

18.000 €

20.000 €

95

1840001988 18/Y/259898

157.600 €

197.000€

90

1840023658 18/Y/259599

16.200 €

18.000 €

90

1840010217 18/Y/259680

36.000 €

45.000 €

95

1840021850 18/Y/259637

11.200 €

14.000 €

66
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires

Projectes
P0820700C d'equipaments i
espai públic

Ajuntament
de Sant Feliu
de Codines

P0820900I

Ajuntament
de Sant Pol
de Mar
Ajuntament
de Sant
Quirze del
Vallès
Ajuntament
de Sant
Vicenç de
Montalt
Ajuntament
de Sant
Vicenç dels
Horts

Ajuntament
de Súria

Ajuntament
de Terrassa

Ajuntament
de Vallirana

Plans directors
de xarxes de
serveis

Actuació
Projecte de
reforma de la
planta soterrani
de la casa
consistorial per
a usos
polivalents
Plans Directors
de xarxes de
serveis clavegueram

Núm. registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840020566 18/Y/259618

16.200 €

18.000 €

80

1840005763 18/Y/259681

36.000 €

40.000 €

95

Planificació i
P0823500D millora del verd
urbà

Pla director del
verd urbà

1840006249 18/Y/259638

10.350 €

11.500 €

66

Implantació i
P0823800H renovació de
serveis urbans

Estudi del
col·lector de la
Betzuca

1840019728 18/Y/259683

8.000 €

10.000 €

95

Planificació i
P0826400D millora del verd
urbà

Pla director del
verd urbà

1840022639 18/Y/259640

12.600 €

14.000 €

66

1840002141 18/Y/259621

26.600 €

38.000 €

80

1840025356 18/Y/259601

15.750 €

17.500 €

90

1840021085 18/Y/259717

9.000 €

18.000 €

82

1840022398 18/Y/259712

28.000 €

35.000 €

87

Projecte
executiu de
nou edifici de
l'escola bressol
Petit Mamut
Projecte
executiu
Projectes
d'urbanització
P0827400C d'equipaments i
del c/Sant
espai públic
Jaume i c/Sant
Sebastià
Pla estratègic
Pla de resiliència de la resiliència
dels serveis
urbana a
P0827900B
urbans i les
Terrassainfraestructures Terrassa
Resilient
Projecte de la
Projectes
urbanització
d'urbanització en
P0829600F
per a completar
urbanitzacions
serveis basics
amb dèficits
zona oest
Projectes
P0826300F d'equipaments i
espai públic

Ajuntament
de Vallirana

Estudis
P0829600F d'equipaments i
espai públic

Estudi de
programació
del Casino
Valliranenc

1840023827 18/Y/259633

6.400 €

8.000 €

70

Ajuntament
de Vilafranca
del Penedès

Planificació i
P0830600C millora del verd
urbà

Estudi de
l'arbrat a l'espai
públic

1840007207 18/Y/259634

7.000 €

10.000 €

70

Ajuntament
de Vilanova
del Vallès

P0831000E

Estudi del Pont
Manteniment de de Can Manel
ponts municipals a Vilanova del
Vallès

1840024852 18/Y/259685

9.000 €

10.000 €

95
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
d'Esplugues
de Llobregat

Projectes
P0807600B d'equipaments i
espai públic

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

Projectes
P0814600C d'equipaments i
espai públic

Actuació
Projecte
executiu del
pas de
connexió entre
els dos àmbits
del Parc dels
Torrents
Projecte
d'ampliació de
la Biblioteca
Santa Maria
d'Olesa de
Montserrat

Núm. registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840007994 18/Y/259614

12.600 €

18.000 €

80

1840011821 18/Y/259607

22.400 €

32.000 €

85

Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes
de la concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim
en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document
esmentat, el treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
Quart. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:
a) Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han
d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que
es correspon al percentatge assumit per l’ens.
b) L’ens destinatari ha d’acreditar davant la Diputació, abans que aquesta
procedeixi a la contractació, l’adopció d’un acord per finançar la seva part del
cost del projecte, mitjançant la tramitació electrònica del document normalitzat.
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c) La Diputació comunicarà a l’ens l’adjudicació dels contractes en desplegament
d’aquest acte per tal que l’ens procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant
ingrés en el seu compte general ES33 0182 6035 44 0201609428, en el termini
d’un mes, a comptar des de la data de recepció d’aquesta comunicació, l’import
que es concreta a l’epígraf primer de l’acord, que es correspon al percentatge de
finançament assumit.
d) En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els
percentatges que figuren en el present acte.
e) En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al
percentatge de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no
ingressat amb altres ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals”.
Cinquè. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a
l’aportació estimada, aquesta es reduirà automàticament i de forma proporcional al
menor cost de l’adjudicació.
Sisè. CONCEDIR el recursos tècnics que es prestaran amb mitjans propis, consistents
en la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de les següents
actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”:
Ens
Ajuntament
d'Abrera
Ajuntament
de
Calldetenes
Ajuntament
de
Fonollosa
Ajuntament
de La
Granada
Ajuntament
de Lliçà
d'Amunt
Ajuntament
de Sant
Pere de
Ribes

NIF
P0800100J
P0822400H
P0808300H
P0809300G
P0810600G

Recurs
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic

Estudis
d'equipaments i
P0823100C espai públic

Actuació
Estudi d'ampliació de la
biblioteca i arxiu municipal
Estudi de redistribució
interior de la casa
consistorial
Estudi per a l'adequació
de la Pl. Major i entorn
Estudi de programació de
l'ampliació de la casa
consistorial
Estudi de programació
equipament de joventut
Espai Jove El Galliner
Estudi de programació de
la comissaria de la Policia
Local

Núm. registre
inicial PMT
Codi XGL

Puntuació

1840010282 18/Y/259643

65

1840003471 18/Y/259671

65

1840019391 18/Y/259604

85

1840001629 18/Y/259615

80

1840007325 18/Y/259650

60

1840020366 18/Y/259628

75

Setè. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions de
transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes
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corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
Vuitè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor
estimi oportuns, per satisfer adequadament les sol·licituds dels ens relacionats a
l’epígraf sisè i que es concreten en el suport tècnic, per dur a terme les actuacions
referides, per part d’un/a tècnic/a gestor/a del Servei d’Equipaments i Espai Públic.
Novè. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels
tres mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament, llevat en que el tràmit es
realitzés presencialment, el document normalitzat “Recepció de plans, projectes i
informes” degudament emplenat com a màxim en el termini d’un mes, comptat a
partir de la data de recepció per l’ens del lliurament definitiu. Transcorregut
aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el treball s’entendrà
recepcionat tàcitament.
Desè. Desestimar les següents sol·licituds per valoració més baixa i manca de
recursos materials i personals, respecte dels recursos tècnics.
a) Per valoració més baixa, d’acord amb la puntuació, del recurs tècnic de què es
tracti:
Ens
Ajuntament d'Alella

NIF
P0800300F

Ajuntament d'Alella

P0800300F

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

Ajuntament d'Artés

P0801000A

Recurs
Implantació i
renovació de
serveis urbans
Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció
Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció
Planificació i
millora del verd
urbà

Actuació
Estudi de la
renovació de
l'enllumenat públic
del Rost
Estabilització talús
zona verda
Passeig Marià
Estrada

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840009680

63

1840009646

55

Projecte
estabilització talús
carrer St. Sebastià

1840014222

63

Artés, vila florida

1840025854

60
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament de
Begues

P0802000J

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament de
Berga

P0802200F

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament del Bruc P0802500I

Vials i camins
municipals

Ajuntament de Les
Cabanyes

P0802700E

Projectes
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de
Cabrera de Mar

P0802900A

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament de
Cabrils

P0803000I

Vials i camins
municipals

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

Vials i camins
municipals

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

P0803200E

Plans directors
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de
Canovelles

P0804000H

Vials i camins
municipals

Ajuntament de
Capellades

P0804300B

Projectes
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de
Castellar del Vallès

P0805000G

Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós

P0805900H

Consell Comarcal
de l'Alt Penedès

P5800013D

Estudi de les
afectacions de
les línies de
transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció
Estudis
d'equipaments i
espai públic

Actuació
Estudi costos de
manteniment de
cementiris
municipals
Estudi de
reconversió de la
Casa del Querot
en Espai
d'educació
ambiental
Estudi dels vials
municipals de
Montserrat Parc
Projecte
d'ampliació i
millora del Bar del
Centre Cultural i
Lúdic
Pla director del
verd urbà de
Cabrera de Mar
Pla de renovació
de paviments
municipals
Projecte de
reparació de l'Antic
Camí a la Guàrdia
Pilosa
Plans directors
d'equipaments i
espai públic de
Caldes d'Estrac
Estudi de
l'arranjament i
pavimentació del
Camí de Can
Quana
Projecte executiu
de reurbanització
d'un sector del
nucli antic de
Capellades

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840005383

70

1840020277

45

1840023250

66

1840025170

40

1840025390

62

1840023769

70

1840019106

66

1840014692

45

1840023201

63

1840025573

60

Estudi de les
afectacions de les
línies de transport
d'electricitat

1840025829

60

Estudi de millora
del talús de la
piscina municipal

1840023434

63

Actualització
auditoria i
certificació
energètica de la
seu del Consell
Comarcal

1840006224

55

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Recurs

Consell Comarcal
del Berguedà

P0800015J

Projectes
d'equipaments i
espai públic

Consell Comarcal
del Garraf

P5800020I

Projectes
d'equipaments i
espai públic

Consell Comarcal
del Vallès
Occidental

P5800007F

Plans directors
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de
Collbató

P0806800I

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Consorci Promoció
Turística Maresme

Q0801899F

Vials i camins
municipals

Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat

P0807200A

Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament de
Fígols

P0807900F

Projectes
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de
Fogars de la Selva

P0808100B

Vials i camins
municipals

Ajuntament de Les
Franqueses del
Vallès

P0808500C

Plans directors
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de La
Garriga

P0808700I

Vials i camins
municipals

Ajuntament de
Gironella

P0809100A

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Actuació
Projecte executiu
per a la
implantació del
centre de serveis
de la Comarca del
Berguedà
Projecte executiu
per a la millora de
la seu
administrativa del
Consell Comarcal
del Garraf
Pla inicial de
manteniment dels
equipaments del
Consell Comarcal
del Vallès
Occidental
Projecte de
canalització de les
aigües pluvials i
acabament de la
urbanització del Pg
de la Generalitat
Estudi connexió
dels municipis de
la Vall de la
Vallalta
Pla director del
verd urbà
Avantprojecte
d'equipament en
espai públic a la
zona de Fumanya,
Fígols (Berguedà)
Estudi de
renovació
paviment camí del
Museu fins a Can
Sefanga
Pla director
d'equipaments
públics
Estudi pla de
renovació dels
paviments
municipals
Estudi
d'Equipaments i
Espai Públic a les
Colònies
Industrials de
Gironella

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840025807

40

1840014021

30

1840020655

60

1840008818

66

1840017733

58

1840013146

55

1840023333

60

1840005623

61

1840005339

60

1840003561

63

1840023347

40

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

Ajuntament de
Granollers

NIF

P0809500B

Ajuntament de Gurb P0809900D
Ajuntament
d'Igualada

P0810100H

Ajuntament de La
Llagosta

P0810400B

Ajuntament de
Lluçà

P0810800C

Ajuntament de
Manlleu

P0811100G

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

Ajuntament del
Masnou

P0811700D

Ajuntament de
Masquefa

P0811800B

Ajuntament de Moià P0813700B

Ajuntament de
Molins de Rei

P0812200D

Ajuntament de
Montmaneu

P0813200C

Ajuntament de
Montornès del
Vallès

P0813500F

Ajuntament de
Montseny

P0813600D

Núm. registre
inicial PMT

Recurs

Actuació

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Estudi dels
recorreguts i de la
senyalització
d'evacuació dels
equipaments
municipals

1840021250

45

Pla director del
verd urbà

1840015343

50

1840009392

45

1840012504

50

1840008413

68

1840022385

55

1840023423

68

1840025737

60

1840003990

65

1840024708

46

1840012643

70

1840012716

51

1840006515

45

1840023642

55

1840013028

25

Planificació i
millora del verd
urbà
Planificació i
millora del verd
urbà

Estudi de l'arbrat
de l'espai públic
d'Igualada
Estudis de
Estudis
programació d'un
d'equipaments i
centre de dia per a
espai públic
la gent gran
Estudi arranjament
Vials i camins
camí de la
municipals
Rocadembosch
Elaboració
Projectes
projecte
d'equipaments i escenotècnic del
espai públic
Teatre Centre de
Manlleu
Projecte de millora
del Pont situat al
Manteniment de
carrer Cobalt
ponts municipals
sobre la línia
FFGC a Martorell
Planificació i
Pla director del
millora del verd
verd urbà
urbà
Plans directors
Pla director de
d'equipaments i
l'espai públic
espai públic
Planificació i
Pla director del
millora del verd
verd urbà
urbà
Redacció de
projecte bàsic i
Projectes
executiu d'una
d'equipaments i escala
espai públic
d'emergències a
l'edifici de Can
Carner
Planificació i
Pla director del
millora del verd
verd urbà
urbà
Planificació i
Informe del verd
millora del verd
urbà del municipi i
urbà
dels creixements
Planificació i
Pla director del
millora del verd
verd urbà
urbà
Projectes
Redacció projecte
d'equipaments i
executiu Llar d'avis
espai públic

Puntuació

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

Ajuntament
d'Olivella

P0814700A

Ajuntament de Pacs
P0815300I
del Penedès
Ajuntament del
Papiol

P0815700J

Ajuntament de
Parets del Vallès

P0815800H

Ajuntament de
Parets del Vallès

P0815800H

Ajuntament de
Parets del Vallès

P0815800H

Ajuntament del Pla
del Penedès

P0816300H

Ajuntament del Prat
de Llobregat

P0816800G

Ajuntament de
Premià de Mar

P0817100A

Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor

P0819700F

Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues

P0820500G

Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues

P0820500G

Ajuntament de Sant
Feliu de Codines

P0820900I

Recurs

Actuació

Pla de renovació
de paviments
municipals
Gestió dels
Inventari del
cementiris
cementiri
municipals
municipal
Manteniment de Estudi del Pont La
ponts municipals Salzereda
Projectes
Projecte executiu
d'equipaments i de l'Espai cultural
espai públic
polivalent
Manteniment de Estudi dels ponts
ponts municipals municipals
Estudi de les
Estudi de les
afectacions de
afectacions de les
les línies de
línies de transport,
transport
d'electricitat, gas,
d'electricitat,
aigua o
gas, aigua i
hidrocarburs
hidrocarburs
Plans directors
Pla director de
d'equipaments i
l'espai públic
espai públic
Projecte executiu
Projectes
d'un skate park i
d'equipaments i
adequació de
espai públic
l'entorn
Estudi del verd
Planificació i
urbà del Prat de
millora del verd
Llobregat.
urbà
Document
estratègic.
Estudi de
programació del
Estudis
centre de
d'equipaments i
recuperació floral
espai públic
"Can Salomó"
(CREAFLOR)
Projecte de
Planificació i
remodelació de
millora del verd
l'espai verd de
urbà
Sant Julià d'Alfou
Projecte
Vials i camins
d'arranjament del
municipals
camí de la Torre a
la Carrerada
Plans directors
Pla Director dels
d'equipaments i equipaments
espai públic
municipals
Projectes
Projecte
d'urbanització
d'urbanització de
en
la UA 6,15
urbanitzacions
Solanes
amb dèficits
Vials i camins
municipals

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840009413

66

1840008305

70

1840015072

68

1840022735

55

1840021291

70

1840021235

62

1840017241

40

1840021925

55

1840025532

44

1840005629

55

1840006935

35

1840022873

56

1840022872

50

1840020067

64

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada

P0822500E

Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada

P0822500E

Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta

P0821800J

Recurs

Vials i camins
municipals
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Planificació i
millora del verd
urbà

Actuació
Pla de renovació
de paviments dels
camins i vials
municipals de Sant
Joan de
Vilatorrada
Estudi d'ampliació
de la residència
d'avis "L'Atzavara"

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840025377

67

1840025368

50

Pla director del
verd urbà

1840024144

49

1840008729

70

P0821900H

Projectes
d'equipaments i
espai públic

Redacció del
projecte bàsic i
d'execució de la
rehabilitació
estructural de la
masia de can
Freixes

Ajuntament de Sant
Martí de Tous

P0822600C

Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacions
amb dèficits

Estudi previ
urbanització a
l'ambit d'Aubareda

1840014689

67

Ajuntament de Sant
Martí de Tous

P0822600C

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Estudi per a la
substitució de
l'enllumenat de
VSAP a LED

1840014998

66

Ajuntament de Sant
Martí de Tous

P0822600C

Pla director del
verd urbà

1840014989

44

Ajuntament de Sant
Martí Sarroca

P0822700A

1840004805

55

Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor

P0823400G

Vials i camins
municipals

1840019945

66

Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès

P0823800H

Projectes
d'equipaments i
espai públic

1840021890

60

Ajuntament de Sant
Quirze Safaja

P0823900F

Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacions
amb dèficits

1840025994

69

Ajuntament de Sant
Quirze Safaja

P0823900F

Planificació i
millora del verd
urbà

1840025927

40

Ajuntament de Sant
Salvador de
Guardiola

P0809700H

1840025777

55

Ajuntament de Sant
Vicenç de Torelló

P0826500A

1840025044

60

Ajuntament de Sant
Just Desvern

Planificació i
millora del verd
urbà
Estudis
d'equipaments i
espai públic

Estudis
d'equipaments i
espai públic
Projectes
d'equipaments i
espai públic

Certificació
energètica edificis
municipals
Estudi de l'estat de
les voreres als
nuclis urbans
Projectes
d'equipaments i
espai públic Projecte reparació
Masia Can Poncic
Estudi de projectes
d'urbanització de
Sant Quirze Safaja
Adequació talús i
enjardinament
zona la Fonda
Safaja
Promoure
activació antic
ajuntament
Edifici per
equipaments
municipals

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament de
Santa Coloma de
Gramenet

P0824500C

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Ajuntament de
Santa Coloma de
Gramenet

P0824500C

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de
Santa Margarida i
els Monjos
Ajuntament de
Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de
Santa Perpètua de
Mogoda

P0824800G
P0825100A
P0825900D
P0826000B

Planificació i
millora del verd
urbà
Projectes
d'equipaments i
espai públic
Gestió dels
cementiris
municipals
Planificació i
millora del verd
urbà
Implantació i
renovació de
serveis urbans

Actuació
Estudi de
l'enllumenat públic
a varis carrers de
Santa Coloma de
Gramenet
Projecte
d'adequació de
l'enllumenat públic
a una part de la
xarxa principal
viària a Sta
Coloma de
Gramenet

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840019095

58

1840019096

58

Pla director del
verd urbà

1840005795

52

Projecte del Parc
de Llevant

1840019455

60

1840010878

60

1840016435

54

1840005504

68

1840005646

40

1840025338

70

1840025873

68

1840019107

70

1840011421

68

1840026004

50

Regularització de
la gestió del
cementiri
Planificació i
millora del verd
urbà
Estudi previ de
portada del servei
d'abastament
d'aigua potable a
les masies Beuloví
i Mas Caballé

Ajuntament de
Sobremunt

P0827100I

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Ajuntament de
Súria

P0827400C

Ajuntament de
Talamanca

P0827700F

Implantació i
renovació de
serveis urbans

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Projectes
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de
Tavertet

P0828000J

Vials i camins
municipals

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

Projectes
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de
Tordera

P0828400B

Planificació i
millora del verd
urbà

Elaboració Pla
director Verd Urbà

1840007507

50

Ajuntament de
Torelló

P0828500I

Planificació i
millora del verd
urbà

Actualització del
Pla Director del
Verd Urbà a
Torelló

1840023716

60

Planificació i
millora del verd
urbà
Plans directors
de xarxes de
serveis

Pla director verd
urbà
Pla director de la
xarxa d'enllumenat
públic
Projecte renovació
clavegueram i
abastament
d'aigua potable
Projecte
d'urbanització dels
carrers de l'entorn
de l'església
Estudi del camí del
Gorgàs
Rehabilitació de
façana del centre
cívic de Can Tusell
de Terrassa

Àrea de Presidència
Secretaria General
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NIF

Ajuntament de
Torrelavit

P0828700E

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

Ajuntament de
Vallgorguina

P0829500H

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

Ajuntament de
Vilassar de Dalt

P0821300A

Ajuntament de
Vilassar de Mar

P0821700B

Recurs

Actuació

Estudi per a la
Manteniment de rehabilitació del
ponts municipals pont del Molí
Parellada
Projecte
Projectes
d'equipament
d'equipaments i
municipal de
espai públic
natura El Mimó
Estudi de millora
del camí que uneix
Vials i camins
Baronia del
municipals
Montseny amb
Canadà Parc
Plans directors
Plans director
de xarxes de
parcial
serveis
Estudi de millora
Vials i camins
dels camins Cova
municipals
Bonica
Estudi de les
afectacions de
les línies de
Càlcul taxa
transport
utilització privativa
d'electricitat,
del domini públic
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudi de les
Estudi base per
afectacions de
càlcul taxa per
les línies de
utilització privativa
transport
del domini públic
d'electricitat,
de les
gas, aigua i
subministradores
hidrocarburs
serveis

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840021255

61

1840013204

50

1840025128

66

1840022129

70

1840022402

58

1840024253

62

1840024798

60

b) Davant el gran nombre de peticions efectuades pels ens locals al Catàleg de
Serveis 2018 i el pressupost existent, ha estat impossible atendre la seva petició
per manca de recursos materials i personals
Ens
Ajuntament
d'Alella
Ajuntament
d'Arenys de
Munt
Ajuntament
d'Artés

NIF
P0800300F
P0800700G
P0801000A

Ajuntament
d'Artés

P0801000A

Ajuntament
d'Artés

P0801000A

Recurs
Plans directors de xarxes
de serveis
Projectes d'urbanització
en urbanitzacions amb
dèficits

Actuació
Pla director de
clavegueram
Millora de la
urbanització
Collsacreu
Estudi de millora
Vials i camins municipals
d'un camí rural
Estudi de la
millora del talús
Estabilització de talussos de l'entrada al
i estructures de contenció municipi per la
carretera de
Sallent
Estudi de
Projectes d'urbanització
l'adequació de la
en urbanitzacions amb
urbanització de
dèficits
Vista Pirineu

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840009634

75

1840024699

72

1840023367

75

1840025333

75

1840026072

72
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Ajuntament
d'Avià

P0801100I

Ajuntament de
Balsareny

P0801800D

Ajuntament de
Begues

P0802000J

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Ajuntament de
Cabrils

P0803000I

Ajuntament de
Cabrils

P0803000I

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

Ajuntament de
Caldes de
Montbui

P0803300C

Ajuntament de
Caldes de
Montbui

P0803300C

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

P0803200E

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

P0803200E

Ajuntament de
Calldetenes

P0822400H

Recurs

Actuació
Pla director de la
Plans directors de xarxes
xarxa de
de serveis
clavegueram
Estudi de costos
Gestió dels cementiris
de manteniment
municipals
del Cementiri
Municipal
Estudis previs
Projectes d'urbanització
d'urbanització del
en urbanitzacions amb
Barri de la
dèficits
Rectoria
Estudi
d'estabilització
Estabilització de talussos del Talús
i estructures de contenció perimetral nord i
oest del Camp de
futbol municipal
Estudi previ de la
xarxa de
Implantació i renovació
clavegueram del
de serveis urbans
Barri de Font
Granada
Estudi Carril Bici
Institut - Bruc
Vials i camins municipals
Residencial Poble
Manteniment de ponts
Inventari de ponts
municipals
Estudis previs de
Projectes d'urbanització
diagnòstic de
en urbanitzacions amb
l'estat de les
dèficits
urbanitzacions
Redacció d'un pla
Plans directors de xarxes
director de
de serveis
sanejament
Pla director servei
Plans directors de xarxes d'aigua municipal
de serveis
de Caldes de
Montbui
Estudi del Pont
Manteniment de ponts
de Fontcuberta
municipals
sobre el Torrent
del Bugarai
Estudi per la
millora de la
seguretat d'un
Vials i camins municipals
tram de la
carretera de Sant
Vicenç
Pla director
Plans directors de xarxes
d'enllumenat de
de serveis
Caldes d'Estrac
Estudi previ per
l'arranjament dels
Vials i camins municipals
camins
municipals

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840003305

88

1840025415

75

1840005860

72

1840008047

85

1840008035

75

1840025661

78

1840023782

75

1840023767

72

1840019104

73

1840006712

85

1840013370

75

1840019765

78

1840014686

73

1840003459

78
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Ajuntament de
Canet de Mar

P0803900J

Ajuntament de
Canet de Mar

P0803900J

Ajuntament de
Canovelles

P0804000H

Ajuntament de
Canovelles

P0804000H

Ajuntament de
Canovelles

P0804000H

Ajuntament de
Capellades

P0804300B

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament de
Cardona

P0804600E

Ajuntament de
Castellbell i el
Vilar

P0805200C

Ajuntament de
Castellcir

P0805400I

Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós

P0805900H

Recurs

Actuació
Pla director
Plans directors de xarxes
d'abastament
de serveis
d'aigua potable
Projecte de
planta de
tractament de
Implantació i renovació
l'aigua de les
de serveis urbans
captacions
existents per
reduir el nivell de
nitrats
Estudi de millora
Estabilització de talussos del talús de
i estructures de contenció l'escola Jacint
Verdaguer
Pla director de la
Plans directors de xarxes
xarxa d'aigua
de serveis
potable municipal
Estudi de l'estat
actual del pont
Manteniment de ponts
d'accés a la
municipals
urbanització de
les àligues
Pla director de
Plans directors de xarxes l'enllumenat
de serveis
públic de
Capellades
Pla director de la
Plans directors de xarxes
xarxa de reg de
de serveis
Vallforners
Estudi de millora
Implantació i renovació
de l'enllumenat
de serveis urbans
de l'avinguda
Adolf Agustí
Pla de renovació
Vials i camins municipals de paviments
municipal
Estudi de la
Il·luminació
Implantació i renovació
ornamental
de serveis urbans
exterior de la
zona del Castell
de Cardona
Actualització del
Projectes d'urbanització
Projecte
en urbanitzacions amb
d'urbanització
dèficits
Mas Enric-Can
Prat
Estudi per la
millora del terreny
Estabilització de talussos
situat al sector
i estructures de contenció
GuiterasTorrelles
Pla director de
Plans directors de xarxes
l'enllumenat
de serveis
públic

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840018237

85

1840020688

73

1840025890

85

1840000081

75

1840025889

73

1840025578

75

1840014672

85

1840002047

75

1840021318

75

1840021094

78

1840025180

82

1840011365

78

1840023430

80

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens
Ajuntament de
Castellfollit del
Boix
Ajuntament de
Castellfollit del
Boix

NIF

Recurs

P0805800J

Manteniment de ponts
municipals

P0805800J

Vials i camins municipals

Ajuntament de
Castellfollit del
Boix

P0805800J

Plans directors de xarxes
de serveis

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

Vials i camins municipals

P0806400H

Plans directors de xarxes
de serveis

P0806400H

Actuació
Estudi de millora
del pont de la
Morera
Estudi de la
millora del camí
de Canyelles
Pla director
enllumenat de
Castellfollit del
Boix
Redacció estudi
previ arranjament
del camí dels
Oratoris

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840025156

80

1840025191

80

1840025171

75

1840000430

88

Pla director de
l'enllumenat

1840011322

88

Manteniment de ponts
municipals

Estudi de millora
del pont de les
Mines

1840016375

88

P0806400H

Plans directors de xarxes
de serveis

Pla director de
clavegueram

1840011259

78

Consell
Comarcal del
Bages

P5800009B

Plans directors de xarxes
de serveis

1840011659

75

Consell
Comarcal del
Berguedà

P0800015J

Plans directors de xarxes
de serveis

1840004064

88

Ajuntament de
Collbató

P0806800I

Projectes d'urbanització
en urbanitzacions amb
dèficits

1840013765

75

Ajuntament de
Collsuspina

P0806900G

Implantació i renovació
de serveis urbans

1840002359

78

Ajuntament
d'Esparreguera

P0807500D

Implantació i renovació
de serveis urbans

1840025381

81

Ajuntament
d'Esparreguera

P0807500D

Projectes d'urbanització
en urbanitzacions amb
dèficits

1840025622

77

Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

P0807600B

Manteniment de ponts
municipals

1840007983

83

Ajuntament de
Castellví de la
Marca
Ajuntament de
Castellví de la
Marca
Ajuntament de
Castellví de la
Marca

Pla Director
d'abastament en
alta al Bages
Cardener
Pla director de
clavegueram en
ALTA de
Casserres
Estudi per la
reurbanització del
"Bosc del Missé"
Estudi de la
renovació de la
xarxa elèctrica
del barri del
Picanyol
Projecte
urbanització Fase
1.2 Clavegueram
Mas d'En Gall Can Rial
Projecte
infraestructures
Colònia Sedó
Industrial
Inventari de ponts
municipals:
inspecció visual i
pla de
manteniment

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

P0807600B

Ajuntament de
l'Esquirol

P0825400E

Ajuntament de
l'Esquirol

P0825400E

Ajuntament de
FigaróMontmany

P0813300A

Ajuntament de
Folgueroles

P0808200J

Ajuntament de
Fonollosa

P0808300H

Ajuntament de
Gaià

P0808900E

Ajuntament de
Gaià

P0808900E

Ajuntament de
Gaià

P0808900E

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

Recurs

Actuació
Estudi de millora
per l'estabilització
Estabilització de talussos del talús als
i estructures de contenció carrers Perre
Joan i Francesc
Ribalta
Estudi del camí
Vials i camins municipals
de Cabrera
Pla director de la
Plans directors de xarxes xarxa de
de serveis
clavegueram de
l'Esquirol
Projecte de
manteniment de
l'estructura i
Manteniment de ponts
pavimentació de
municipals
la passera de
vianants sobre
autovia C17
Estudi de millora
Manteniment de ponts
del pont d'accés a
municipals
les piscines
municipals
Estudi previ per la
pavimentació d'un
Vials i camins municipals tram del camí de
Boixeda a Sant
Andreu
Pla director de la
xarxa de
Plans directors de xarxes
d'abastament de
de serveis
l'aigua del terme
municipal de Gaià
Estudi de millora
del camí
Vials i camins municipals
municipal del
soler de lloberas
Estudi de la
millora de la
Vials i camins municipals carretera de la
Galera a la
Bruguera
Estudi
Implantació i renovació
d'ordenació del
de serveis urbans
clavegueram
Estudi de revisió i
Manteniment de ponts
reforma del Pont
municipals
del Trull
Pla de renovació
de paviments en
Vials i camins municipals els vials
municipals de
Gallifa
Pla de resiliència
Pla de resiliència dels
en els nuclis de
serveis urbans i les
població de
infraestructures
Gallifa i el veïnat
de la Ferreria

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840007989

73

1840023059

80

1840011187

88

1840002515

78

1840010006

76

1840006985

88

1840001093

80

1840008133

80

1840008163

80

1840025705

90

1840025645

80

1840025649

80

1840025646

80

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament de
Gelida

P0809000C

Ajuntament de
Gironella

P0809100A

Ajuntament de
Jorba

P0810200F

Ajuntament de
Jorba

P0810200F

Ajuntament de
Jorba

P0810200F

Ajuntament de
La Llagosta

P0810400B

Ajuntament de
Lliçà d'Amunt

P0810600G

Ajuntament de
Lliçà de Vall

P0810700E

Ajuntament de
Lluçà

P0810800C

Ajuntament de
Martorell

P0811300C

Ajuntament del
Masnou

P0811700D

Ajuntament del
Masnou

P0811700D

Ajuntament de
Masquefa

P0811800B

Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Molins de Rei

P0811900J
P0811900J
P0812200D

Recurs

Actuació
Estudi de millora
Manteniment de ponts
del pont de Sant
municipals
Salvador sobre el
riu Anoia
Estudi per a
Estabilització de talussos l'estabilització de
i estructures de contenció Talús a l'antiga C1411 al tram urbà
Estudi
d'estabilització
Estabilització de talussos dels talussos del
i estructures de contenció Puig de la
Guàrdia al nucli
de Jorba
Pla director de la
Plans directors de xarxes xarxa
de serveis
d'enllumenat
públic
Pla de renovació
de paviments
Vials i camins municipals dels nuclis urbans
de Jorba i Sant
Genís
Pla director
Plans directors de xarxes
abastament
de serveis
d'aigua potable
Estudi de la
renovació de
Implantació i renovació
l'enllumenat
de serveis urbans
públic de Can
Marlés
Estudi de millora
Vials i camins municipals del camí de Sant
Valerià
Estudi
Vials i camins municipals arranjament camí
del pantà
Pla Director de la
Plans directors de xarxes Xarxa de
de serveis
Clavegueram de
Martorell
Plans directors de xarxes Pla director
de serveis
d'enllumenat
Estudi de
consolidació talús
Estabilització de talussos
del parc de
i estructures de contenció
l'hivernacle amb
la riera d'Alella
Pla Director
Plans directors de xarxes
d'abastament
de serveis
d'aigua
Plans directors de xarxes Pla director
de serveis
d'enllumenat.
Plans directors de xarxes Pla director xarxa
de serveis
abastament
Plans directors de xarxes Pla director de
de serveis
clavegueram

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840004448

85

1840006509

88

1840001124

85

1840001307

80

1840003546

78

1840015601

75

1840004054

85

1840005867

75

1840008411

80

1840023421

83

1840003983

83

1840024639

73

1840024695

75

1840008996

85

1840008993

75

1840012718

83

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament de
Monistrol de
Calders

P0812700C

Ajuntament de
Monistrol de
Calders

P0812700C

Ajuntament de
Montcada i
Reixac

P0812400J

Ajuntament de
Montesquiu

P0813000G

Ajuntament de
Montesquiu

P0813000G

Ajuntament de
Montmajor

P0813100E

Ajuntament de
Montornès del
Vallès

P0813500F

Ajuntament de
Montornès del
Vallès

P0813500F

Ajuntament de
Mura

P0813800J

Ajuntament de
Mura

P0813800J

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

Ajuntament
d'Òdena
Ajuntament
d'Olesa de
Bonesvalls

P0814200B
P0814500E

Recurs

Actuació
Estudi per la
contenció del
talús existent
Estabilització de talussos sobre
i estructures de contenció l'aparcament del
carrer Call i sobre
la riera de Sant
Joan
Estudi previ per la
millora i
Vials i camins municipals pavimentació del
camí de Sant
Pere Màrtir
Projectes d'urbanització
Projecte
en urbanitzacions amb
d'urbanització
dèficits
"Bosc d'en Vilaró"
Estudi per
estabilització de
Estabilització de talussos
talussos al nucli
i estructures de contenció
urbà de
Montesquiu
Pla director de la
Plans directors de xarxes xarxa
de serveis
d'enllumenat
públic
Projecte camí de
Vials i camins municipals
les alzines
Estudi
d'alternatives pel
enderroc i
Manteniment de ponts
substitució del
municipals
pont d'Av.
Llibertat sobre el
riu Mogent
Pla de renovació
Vials i camins municipals de paviments
municipals
Estudi
Implantació i renovació
clavegueram
de serveis urbans
carrers del
municipi
Estudi de millora
dels vials i
Vials i camins municipals
camins de les
Comes i el Perich
Estudi per al
condicionament
de la carretera CVials i camins municipals
37z entre els
nuclis d'Òdena i
Igualada
Plans directors de xarxes Pla Director del
de serveis
clavegueram
Pla director xarxa
Plans directors de xarxes
enllumenat
de serveis
municipal

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840013568

78

1840016371

78

1840025252

78

1840003382

80

1840002306

75

1840025609

80

1840023652

85

1840025565

75

1840024783

90

1840024564

78

1840009409

88

1840009026

78

1840020295

78

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens
Ajuntament de
La Palma de
Cervelló
Ajuntament de
La Palma de
Cervelló
Ajuntament del
Papiol
Ajuntament del
Papiol
Ajuntament del
Papiol

NIF

Recurs

Actuació

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

P5831301F

Plans directors de xarxes
de serveis

Plan director
clavegueram

1840000761

88

P5831301F

Plans directors de xarxes
de serveis

Plan director
enllumenat

1840001471

78

P0815700J

Manteniment de ponts
municipals

1840022744

78

1840022747

78

1840022801

73

1840020142

79

1840020140

75

1840021766

75

1840021767

75

1840021902

78

1840023630

85

1840023643

85

1840022841

78

1840002612

73

P0815700J
P0815700J

Ajuntament de
Parets del
Vallès

P0815800H

Ajuntament de
Parets del
Vallès

P0815800H

Ajuntament de
Parets del
Vallès

P0815800H

Ajuntament de
Parets del
Vallès

P0815800H

Ajuntament del
P0816300H
Pla del Penedès
Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

Ajuntament de
Prats de
Lluçanès

P0817000C

Ajuntament de
Premià de Mar

P0817100A

Estudi de millora
del pont del camí
de Puigmadrona
Plans directors de xarxes Pla director de
de serveis
clavegueram
Estudi previ del
Vials i camins municipals
camí de Can Puig
Estudi sectorial
Projectes d'urbanització
en matèria
en urbanitzacions amb
urbanística de la
dèficits
UA 19 Sector
Mollet
Estudi
d'estabilització
del talús inferior a
Estabilització de talussos l'avinguda
i estructures de contenció Catalunya BV1604 gestionada
per la Diputació
pk 1+850
Definició de
l'estat actual i
renovació de la
Implantació i renovació
xarxa
de serveis urbans
d'abastament
d'aigua potable
de fibrociment
Actualització del
Pla director
Plans directors de xarxes
d'abastament
de serveis
d'aigua potable a
Parets del Vallès
Manteniment de ponts
Estudi d'un pont
municipals
Estudi
Estabilització de talussos d'estabilització de
i estructures de contenció talussos de la
zona del Turó
Estudi
d'arranjament del
camí de connexió
Vials i camins municipals del carrer Major
amb els camins
de la Bòvila i del
Padró
Xarxa de
Plans directors de xarxes
clavegueram
de serveis
Prats de Lluçanès
Pla director
Plans directors de xarxes
d'abastament
de serveis
d'aigua

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament de
Rupit i Pruit

P0818500A

Estabilització de talussos
i estructures de contenció

Ajuntament de
Sallent

P0819000A

Estabilització de talussos
i estructures de contenció

Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta

P0820200D

Plans directors de xarxes
de serveis

P0820500G

Estabilització de talussos
i estructures de contenció

P0820600E

Estabilització de talussos
i estructures de contenció

P0820600E

Estabilització de talussos
i estructures de contenció

P0820600E

Projectes d'urbanització
en urbanitzacions amb
dèficits

Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires

P0820700C

Manteniment de ponts
municipals

Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires

P0820700C

Estabilització de talussos
i estructures de contenció

Ajuntament de
Sant Julià de
Vilatorta

P0821800J

Implantació i renovació
de serveis urbans

P0822100D

Implantació i renovació
de serveis urbans

P0822100D

Implantació i renovació
de serveis urbans

Ajuntament de
Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de
Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de
Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de
Sant Esteve de
Palautordera

Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca

P0822700A

Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca

P0822700A

Actuació
Estudi per la
construcció d'un
mur de contenció
al nou
aparcament de
Rupit
Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció
Pla director de la
xarxa de servei
d'enllumenat al
nucli urbà
Arranjament del
talús del Carrer
de les Pallisses
Consolidació de
talús c. Pau
Claris
Estudi de la
consolidació de
talús c. Timó
Estudi de la
urbanització Les
Margarides
Estudi de la
millora de tres
ponts situats
sobre la via del
tren al TM de
Sant Esteve
Sesrovires
Estudi de
l'estabilització
dels talussos de
Sant Esteve
Sesrovires
Estudi per definir
la renovació dels
serveis urbans
dels carrers de
Núria i de la
Mercè
Projecte
enllumenat públic

Pla director
d'abastament
d'aigua potable
Estudi de millora
Estabilització de talussos mur de contenció
i estructures de contenció al barri de Can
Cruset
Estudi de millora
del camí rural de
Vials i camins municipals
Sant Martí a les
Conilleres

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840008945

80

1840022726

85

1840006881

78

1840022868

78

1840022942

78

1840023459

78

1840004254

75

1840023371

85

1840023478

85

1840024146

78

1840011147

88

1840011156

78

1840004788

88

1840004800

78

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens
Ajuntament de
Sant Mateu de
Bages

NIF

Recurs

P0822900G

Manteniment de ponts
municipals

Ajuntament de
Sant Mateu de
Bages

P0822900G

Implantació i renovació
de serveis urbans

Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles

P0823200A

Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles

P0823200A

Ajuntament de
Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de
Sant Quintí de
Mediona

P0823200A
P0823600B

Actuació
Estudi del pont de
Vallls de Torroella

Millora de
l'enllumenat
públic a Valls de
Torroella
Estudi del mur de
Estabilització de talussos
contenció del
i estructures de contenció
Molí de la Font
Estudi de la
Manteniment de ponts
consolidació del
municipals
Pont de l'Altra
Banda
Pla director
Plans directors de xarxes
d'abastament
de serveis
d'aigua potable
Plans directors de xarxes
de serveis

Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès

P0823800H

Vials i camins municipals

Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès

P0823800H

Plans directors de xarxes
de serveis

Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès

P0823800H

Manteniment de ponts
municipals

Ajuntament de
Sant Quirze
Safaja

P0823900F

Manteniment de ponts
municipals

Ajuntament de
Sant Quirze
Safaja

P0823900F

Implantació i renovació
de serveis urbans

Ajuntament de
Sant Quirze
Safaja

P0823900F

Vials i camins municipals

Ajuntament de
Sant Salvador
de Guardiola

P0809700H

Plans directors de xarxes
de serveis

Pla director de
clavegueram
Pla de renovació
de paviments
municipals de
Sant Quirze del
Vallès
Pla director de la
xarxa
d'abastament
d'aigua potable
de Sant Quirze
del Vallès
Inventari i pla de
manteniment dels
ponts municipals
de Sant Quirze
del Vallès
Estudi del pont
del Camí Ral
Estudi per
l'implantació
xarxa
clavegueram les
Clotes i les
Torras
Estudi pel
manteniment de
voreres
urbanització Les
Clotes
Pla director de
clavegueram

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840025218

90

1840024950

80

1840010855

88

1840010856

88

1840011813

88

1840013245

88

1840019714

75

1840018023

75

1840019715

75

1840025895

80

1840025909

80

1840026011

80

1840019901

78

Àrea de Presidència
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Ajuntament de
Sant Vicenç de
Castellet

P0826200H

Ajuntament de
Santa Eugènia
de Berga

P0824600A

Ajuntament de
Santa Eulàlia de P0824700I
Riuprimer
Ajuntament de
Santa Eulàlia de P0824700I
Riuprimer
Ajuntament de
Santa Eulàlia de P0824800G
Ronçana

Recurs

Actuació
Estudi de
l'estabilització del
Estabilització de talussos talús existent al
i estructures de contenció vial d'accés al
barri de la
Balconada
Pla director de la
Plans directors de xarxes xarxa de
de serveis
clavegueram
públic
Estudi estabilitat
Estabilització de talussos
del talús de
i estructures de contenció
Ventallola
Plans directors de xarxes
de serveis
Plans directors de xarxes
de serveis

Ajuntament de
Santa Margarida P0825000C
de Montbui

Implantació i renovació
de serveis urbans

Ajuntament de
Santa Margarida P0825000C
de Montbui

Vials i camins municipals

Ajuntament de
Santa Margarida P0825000C
de Montbui

Plans directors de xarxes
de serveis

Ajuntament de
Santa Margarida P0825100A
i els Monjos
Ajuntament de
Santa Margarida P0825100A
i els Monjos
Ajuntament de
Santa Maria de
Palautordera

P0825900D

Ajuntament de
Santa Maria de
Palautordera

P0825900D

Ajuntament de
Sora

P0827200G

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Manteniment de ponts
municipals
Plans directors de xarxes
de serveis

Pla Director del
clavegueram
Pla Director de la
xarxa de
clavegueram
Estudi per la
renovació de
l'abastament
d'aigua potable
del Coll Guix-Saió
Estudi de les
obres
d'arranjament i
millora del camí
del cementiri
Pla director de la
xarxa de
clavegueram del
municipi
Estudi de millora
del Pont de
l'Abadal
Pla director de
clavegueram

Estudi de la
Reparació i
millora camí
Vials i camins municipals d'evacuació de la
urbanització Can
Bosc per la
Granja Escola
Estudi de
renovació de
Implantació i renovació
velles canonades
de serveis urbans
d'aigua del nucli
municipal
Estudi de millora
Vials i camins municipals del camí de Sora
a Alpens
Estabilització de
Estabilització de talussos talusos i
i estructures de contenció estructures de
contenció

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840011354

85

1840003839

78

1840005556

88

1840005559

88

1840010219

85

1840006977

85

1840007072

85

1840007000

75

1840019448

85

1840008225

75

1840011903

85

1840010899

75

1840020746

75

1840004405

78
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Ens

NIF

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Ajuntament de
Súria

P0827400C

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Ajuntament de
Teià

P0828100H

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

Ajuntament de
Tiana

P0828200F

Ajuntament de
Tona

P0828300D

Ajuntament de
Tordera

P0828400B

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

Recurs

Actuació
Projecte de
millora del Camí
de Sant Pau
Vials i camins municipals
d'Ordal a Sant
Sebastià dels
Gorgs
Plans directors de xarxes Pla Director xarxa
de serveis
clavegueram
Estudi previ per a
la renovació
Implantació i renovació
xarxa sanejament
de serveis urbans
del barri de
Joncarets
Estudi de millora
Manteniment de ponts
del Pont de la
municipals
Font del Foquers
Estudi de la
continuació camí
Vials i camins municipals de Verdaguer fins
a encreuament 4
camins
Estudi per a la
renovació de
Vials i camins municipals
paviments del
municipi de Teià
Inventari i pla de
Manteniment de ponts
manteniment dels
municipals
ponts municipals
Estudi de
l'estabilització
Estabilització de talussos dels talussos del
i estructures de contenció camp de futbol
municipal de
Tiana
Gestió dels cementiris
Estudi de costos
municipals
de manteniment
Pla director
Plans directors de xarxes
abastament aigua
de serveis
potable

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840005692

78

1840007343

78

1840025343

85

1840002924

80

1840000547

78

1840024968

85

1840021102

80

1840024658

75

1840004167

75

1840007192

75

P0828900A

Projectes d'equipaments i Urbanització
espai públic
carrer del Sol

1840023236

75

P0828900A

Estabilització
Estabilització de talussos
talús pujada Can
i estructures de contenció
Roig

1840023185

75

P0828900A

Manteniment de ponts
municipals

1840023234

75

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

Plans directors de xarxes
de serveis

1840019855

75

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

Plans directors de xarxes
de serveis

1840019862

75

Inventari de ponts
municipals
Pla Director de la
xarxa de
clavegueram
Pla Director de la
xarxa
d'abastament
d'aigua potable

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament de
Vallbona
d'Anoia

P0829200E

Ajuntament de
Vallgorguina

P0829500H

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

Ajuntament de
Vic

P0829900J

Ajuntament de
Vilada

P0830000F

Ajuntament de
Vilada

P0830000F

Ajuntament de
Vilada

P0830000F

Ajuntament de
Vilada

P0830000F

Ajuntament de
Vilanova del
Vallès

P0831000E

Ajuntament de
Vilassar de Dalt

P0821300A

Ajuntament de
Vilassar de Mar

P0821700B

Recurs

Actuació
Estudi previ
diagnòstic estat
Projectes d'urbanització
urbanització i
en urbanitzacions amb
actuacions per
dèficits
corregir les
deficiències
Projectes d'urbanització
Projecte
en urbanitzacions amb
urbanització
dèficits
Collsacreu
Estudi sistema de
contenció en vials
Estabilització de talussos públics carrer
i estructures de contenció Lourdes i Av.
Països Catalans c/ Lledoner
Plans directors de xarxes Pla director de
de serveis
clavegueram
Pla director
Implantació i renovació
d'abastament
de serveis urbans
d'aigua
Plans directors de xarxes Pla director de
de serveis
clavegueram
Projecte
Projectes d'equipaments i
d'urbanització del
espai públic
carrer Xalets
Estudi de millora
Vials i camins municipals del camí Molí del
Cavaller
Estabilització
talús carretera
Estabilització de talussos
BV-5001 a
i estructures de contenció
Vilanova del
Vallès
Estudi de
renovació de part
Implantació i renovació
de la xarxa
de serveis urbans
d'enllumenat
públic
Plans directors de xarxes Pla director de
de serveis
xarxes de reg

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840025137

82

1840025123

75

1840022400

73

1840004691

73

1840025954

90

1840025951

80

1840025949

75

1840025975

72

1840024846

73

1840024261

85

1840024799

83

Onzè. Desestimar les següents sol·licituds per incompliment de requisits, per manca
d’adequació de la petició al producte catalogat i/o als seus requisits, respecte dels
recursos tècnics.
Ens

Ajuntament
d'Avià

NIF

P0801100I

Recurs
Estudi de les
afectacions de les
línies de transport
d'electricitat, gas,
aigua i
hidrocarburs

Actuació
Estudi de les
afectacions de les
línies de transport
d'electricitat, gas,
aigua i hidrocarburs

Requisit /motiu
de la manca
d’adequació
Manca
d'adequació de la
petició al producte
catalogat i/o als
1840014655
seus requisits
(manca de línia
de transport en
alta)

Núm. registre
inicial PMT
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Ens

NIF

Recurs

Actuació

Núm. registre
inicial PMT

P0802600G

Estudi de les
afectacions de les
línies de transport
d'electricitat, gas,
aigua i
hidrocarburs

Estudi de l'afectació
de la instal·lació de
Gas a l'Estanyol

1840003386

Ajuntament de
Callús

P0803700D

Estudi de les
afectacions de les
línies de transport
d'electricitat, gas,
aigua i
hidrocarburs

Estudi de les
afectacions de les
línies de transport
d'electricitat, gas,
aigua i hidrocarburs a
Callús

1840025899

Ajuntament de
Calonge de
Segarra

P0803600F

Gestió dels
cementiris
municipals

Inventari dels
cementiris municipals

1840008594

Ajuntament de
Castellcir

P0805400I

Gestió dels
cementiris
municipals

Gestió dels cementiris
municipals

1840011355

Ajuntament de
Castellví de
Rosanes

P0806500E

Estudi de les
afectacions de les
línies de transport
d'electricitat, gas,
aigua i
hidrocarburs

Estudi de les
afectacions de les
línies de transport
d'electricitat, gas,
aigua i hidrocarburs

1840016759

Ajuntament de
Montmaneu

P0813200C

Gestió dels
cementiris
municipals

Gestió dels cementiris
municipals

1840005328

Ajuntament de
Sant Martí de
Tous

P0822600C

Gestió dels
cementiris
municipals

Inventari del cementiri
municipal

1840000934

P0830800I

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Estudi Xarxa de
Biblioteques
Municipals de
Vilanova i la Geltrú

1840023922

Ajuntament del
Brull

Ajuntament de
Vilanova i la
Geltrú

Requisit /motiu
de la manca
d’adequació
Manca
d'adequació de la
petició al producte
catalogat i/o als
seus requisits
(manca de línia
de transport en
alta)
Manca
d'adequació de la
petició al producte
catalogat i/o als
seus requisits
(manca de línia
de transport en
alta)
Manca
d'adequació de la
petició al producte
catalogat i/o als
seus requisits
(protecció de
dades)
Manca
d'adequació de la
petició al producte
catalogat i/o als
seus requisits
(protecció de
dades)
Manca
d'adequació de la
petició al producte
catalogat i/o als
seus requisits
(manca de línia
de transport en
alta)
Manca
d'adequació de la
petició al producte
catalogat i/o als
seus requisits
(protecció de
dades)
Manca
d'adequació de la
petició al producte
catalogat i/o als
seus requisits
(protecció de
dades)
Manca
d'adequació de la
petició al producte
catalogat i/o als
seus requisits
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Dotzè. Declarar els següents desistiments:
Ens

NIF

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J

Ajuntament de
Balsareny

P0801800D

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

Ajuntament de
Caldes de
Montbui

P0803300C

Ajuntament de
Caldes de
Montbui

P0803300C

Ajuntament de
P0803200E
Caldes d'Estrac
Ajuntament de
Campins

P0803800B

Ajuntament de
Capellades

P0804300B

Ajuntament de
Cardedeu

P0804500G

Ajuntament de
Castellví de la
Marca

P0806400H

Recurs
Gestió dels
cementiris
municipals
Planificació i
millora del verd
urbà
Gestió dels
cementiris
municipals
Projectes
d'equipaments i
espai públic
Gestió dels
cementiris
municipals
Planificació i
millora del verd
urbà
Projectes
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Planificació i
millora del verd
urbà
Vials i camins
municipals
Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció
Projectes
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic

Actuació

Núm. registre
inicial PMT

Tipus de
desistiment

Gestió dels cementiris
municipals

1840008798

Exprés

Planificació espais verds

1840025444

Exprés

Inventari del cementiri
municipal

1840008055

Exprés

Projecte d'urbanització del
carrer Anna Mogas

1840010633

Exprés

Gestió de cementiris
municipals

1840025048

Exprés

Planificació i millora del
verd urbà. Arbrat poble

1840025049

Exprés

1840025085

Exprés

1840023251

Tàcit

Avantprojecte de
passarel·la entre el carrer
Bruc del Mig i el Parc del
Torrent de l'Illa
Estudis d'equipaments i
espai públic a la zona
esportiva del Bruc
Estudi d'accessibilitat del
cementiri municipal

1840014634 Tàcit

Redacció d'un pla director
del verd urbà

1840018641

Exprés

Projecte campanya
d'asfaltat 2019

1840013614

Exprés

Projecte de millora del
talús del calderí

1840006703

Tàcit

Projectes d'equipaments i
espai públic de Caldes
d’Estrac

1840014688

Exprés

Optimització energètica
d'equipaments públics

1840024991

Exprés

1840010407

Tàcit

1840002045

Exprés

1840016871

Exprés

Estudi d'optimització
energètica de l'Escola
pública Marquès de la
Pobla de Capellades
Estudi d'optimització
energètica d'equipaments:
Mercat municipal
Estudi d'optimització
energètica de l'edifici
polivalent de la Múnia
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Ens

Ajuntament de
Castellví de
Rosanes
Consell
Comarcal del
Vallès
Occidental
Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat
Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

NIF

P5800007F

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Estudi de programació
dels edificis de la seu
comarcal i espais annexes

1840023964

Exprés

Pla director del verd urbà

1840007978

Exprés

Pla inicial de manteniment

1840007991

Exprés

Projecte per canviar arbrat
i verd de la Pl. Major i
zona davant del Parc
infantil de Fonollosa

1840017851 Tàcit

Estudi equipaments Casa
el Prat de Gaià (BCIL)

1840009487

Exprés

Pla inicial de manteniment
dels equipaments
municipals

1840003562

Exprés

P0807600B
P0807600B

P0808900E

Ajuntament de
La Garriga

P0808700I

Planificació i
millora del verd
urbà
Plans directors
d'equipaments i
espai públic
Planificació i
millora del verd
urbà
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Plans directors
d'equipaments i
espai públic

1840024574 Tàcit

P0809800F

Manteniment de
ponts municipals

Estudi del Pont Vell de
Guardiola

1840001187

Tàcit

P0809800F

Manteniment de
ponts municipals

Pla de manteniment del
pont de la Riera de Saldes

1840001432

Tàcit

Estudis
d'equipaments i
espai públic
Projectes
d'urbanització en
urbanitzacions
amb dèficits

Estudi de programació del
Parc de Ca l'Artigues i del
Parc de Palaudàries

1840004076

Exprés

Urbanització Can Prat

1840005888

Tàcit

1840008905

Exprés

1840017086

Exprés

1840017087

Exprés

1840013572

Exprés

Ajuntament de
Lliçà d'Amunt

P0810600G

Ajuntament de
Lliçà de Vall

P0810700E

Ajuntament de
Monistrol de
Calders

Tipus de
desistiment

Estudis
d'equipaments i
espai públic

Ajuntament de
Gaià

Ajuntament de
Monistrol de
Calders
Ajuntament de
Monistrol de
Calders

Núm. registre
inicial PMT

P0806500E

P0808300H

Ajuntament de
Matadepera

Actuació
Estudi per l'optimització
energètica, possibilitat
d'implementar energies
renovables i obtenció del
certificat energètic de
l'escola Mare de Déu de
Montserrat

Ajuntament de
Fonollosa

Ajuntament de
Guardiola de
Berguedà
Ajuntament de
Guardiola de
Berguedà

Recurs

P0811900J

P0812700C
P0812700C

P0812700C

Implantació i
renovació de
serveis urbans
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Gestió dels
cementiris
municipals
Estabilització de
talussos i
estructures de
contenció

Projecte de renovació del
paviment i serveis del
c. Josep Pla entre c.
Rellinars i c. Narcís
Monturiol
Estudi de programació del
nou equipament cultural biblioteca
Estudi de costos de
manteniment del cementiri
municipal
Redacció del projecte
executiu per la contenció
del talús existent en la
pujada del Collet
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Ens
Ajuntament de
Monistrol de
Calders
Ajuntament
d'Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament
d'Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament de
La Palma de
Cervelló
Ajuntament de
Parets del
Vallès
Ajuntament del
Pla del
Penedès
Ajuntament de
Premià de Dalt
Ajuntament de
Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de
Sant Julià de
Vilatorta
Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de
Sant Martí
Sesgueioles

NIF
P0812700C
P0814500E
P0814500E
P0814600C
P0814600C

P5831301F

P0815800H
P0816300H
P0823000E
P0819700F
P0820500G
P0820700C
P0820700C
P0821800J
P0822100D
P0822700A
P0822700A
P0822800I

Núm. registre
inicial PMT

Tipus de
desistiment

Recurs

Actuació

Manteniment de
ponts municipals

Estudi de millora del pont
del carrer Call

1840017082

Estudi de renovació del
servei d'enllumenat públic

1840009040 Tàcit

Implantació i
renovació de
serveis urbans
Implantació i
renovació de
serveis urbans
Plans directors
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Gestió dels
cementiris
municipals
Planificació i
millora del verd
urbà
Plans directors
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Gestió dels
cementiris
municipals
Gestió dels
cementiris
municipals
Gestió dels
cementiris
municipals
Plans directors
d'equipaments i
espai públic
Planificació i
millora del verd
urbà
Planificació i
millora del verd
urbà
Gestió dels
cementiris
municipals
Estudis
d'equipaments i
espai públic

Implantació del servei de
recollida selectiva matèria
orgànica
Redacció del Pla Director
del municipi d'Olesa de
Montserrat

Exprés

1840009047

Tàcit

1840024723

Exprés

Estudi d'horts municipals
a la zona de Vilapou

1840024714

Tàcit

Sol·licitud d'estudis de
viabilitat a la carretera BV2421: rotonda, cruïlla i pas
semaforitzat

1840016378 Tàcit

Programa de gestió dels
cementiris

1840021765

Exprés

Planificació i millora del
verd urbà

1840021932

Exprés

Redacció Pla director de
l'espai públic

1840010233

Exprés

Estudis d'equipaments i
espai públic: pista
poliesportiva al nucli urbà

1840008986

Exprés

Estudi de costos del
Cementiri Municipal

1840023170

Exprés

Estudi de costos de
manteniment del cementiri
municipal

1840013419

Exprés

inventari del cementiri

1840013718

Exprés

Estudi d'adequació de la
vialitat de l'Avda. Jaume
Balmes

1840024137

Exprés

Pla director del verd urbà

1840011207

Exprés

Pla director del verd urbà
de Sant Martí Sarroca

1840004786

Exprés

Gestió del cementiri
municipal

1840004793

Exprés

Estudi energètic "Edifici
ajuntament de Sant Martí
Sesgueioles"

1840006497

Exprés
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Ens
Ajuntament de
Sant Mateu de
Bages
Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de
Sant Salvador
de Guardiola
Ajuntament de
Sant Salvador
de Guardiola
Ajuntament de
Sant Vicenç
dels Horts
Ajuntament de
Santa
Margarida de
Montbui
Ajuntament de
Santa
Margarida i els
Monjos

NIF
P0822900G
P0823800H
P0823800H
P0809700H
P0809700H
P0826300F

Recurs
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Plans directors
de xarxes de
serveis
Gestió dels
cementiris
municipals
Plans directors
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic

Actuació

Tipus de
desistiment

Us temporal local
catequesi

1840022587

Exprés

Pla director de la xarxa de
clavegueram de Sant
Quirze del Vallès

1840018024

Exprés

Estudi gestió del cementiri
municipal

1840011377

Exprés

Itineraris vianants Sant
Salvador de Guardiola

1840022414

Exprés

Estudis d'equipaments i
espai públic

1840022406

Exprés

Estudi de programació
d'un equipament socioeducatiu

1840008136

Exprés

P0825000C

Projectes
d'equipaments i
espai públic

Projecte per la construcció
de la Residència de Santa
Margarida de Montbui

1840007035

Exprés

P0825100A

Projectes
d'equipaments i
espai públic

Arranjament avinguda del
centre

1840019450

Exprés

Plans directors
d'equipaments i espai
públic

1840025901

Exprés

Pla director del verd urbà
del municipi

1840025902

Exprés

Inventari de ponts de
titularitat municipal de
Subirats

1840005711

Exprés

Pla director
d'equipaments

1840005636

Exprés

Avantprojecte d'ordenació
de la zona d'equipaments
de Sant Pau d'Ordal

1840005648

Exprés

Reurbanització carrer del
Mig

1840019105

Exprés

Pla director del verd urbà

1840013472

Exprés

rehabilitació Nau carrer
Escalfapé

1840023682

Exprés

Arranjament camí
cementiri

1840023150 Tàcit

Plans directors
d'equipaments i
espai públic
Planificació i
millora del verd
urbà

Ajuntament de
Sentmenat

P0826700G

Ajuntament de
Sentmenat

P0826700G

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Ajuntament de
Tiana

P0828200F

Ajuntament de
Tiana

P0828200F

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

P0828900A

Vials i camins
municipals

P0828900A

Projectes
d'urbanització en
Carrer Raval Janer
urbanitzacions
amb dèficits

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

Núm. registre
inicial PMT

Manteniment de
ponts municipals
Plans directors
d'equipaments i
espai públic
Projectes
d'equipaments i
espai públic
Projectes
d'equipaments i
espai públic
Planificació i
millora del verd
urbà
Projectes
d'equipaments i
espai públic

1840023246

Tàcit
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Ens

NIF

Ajuntament de
Vallirana

P0829600F

Ajuntament de
Vilada

P0830000F

Ajuntament de
Vilada

P0830000F

Ajuntament de
Vilanova del
Vallès

P0831000E

Ajuntament de
Vilassar de
Dalt
Ajuntament de
Vilassar de
Dalt
Ajuntament de
Vilassar de
Dalt
Ajuntament de
Vilassar de
Dalt

P0821300A
P0821300A
P0821300A
P0821300A

Recurs
Projectes
d'equipaments i
espai públic
Plans directors
d'equipaments i
espai públic
Gestió dels
cementiris
municipals
Projectes
d'urbanització en
urbanitzacions
amb dèficits
Planificació i
millora del verd
urbà
Plans directors
d'equipaments i
espai públic
Estudis
d'equipaments i
espai públic
Gestió dels
cementiris
municipals

Actuació

Núm. registre
inicial PMT

Tipus de
desistiment

Projecte bàsic i executiu
de l'edifici de la policia
local

1840023825

Exprés

Pla director de l'espai
públic de Vilada

1840025930

Exprés

Gestió cementiri

1840025996

Exprés

Estudi per l'adaptació dels
instruments de gestió de
la U.A.-6,, redactats

1840017281

Tàcit

Pla Director del Verd Urbà

1840024265

Exprés

Pla Director de l'Espai
Públic

1840024267

Exprés

Estudi de programació
d'equipaments

1840024268

Exprés

Estudi de costos de
manteniment de cementiri
municipal

1840024273

Exprés

Tretzè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.”
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir els
recursos materials consistents en la cessió en propietat de béns, equips i
subministraments mediambientals, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018, del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”, així com desestimar diverses
sol·licituds, per valoració més baixa i /o incompliment dels requisits.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos.
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts,
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i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda.
3. Vist que les actuacions sol·licitades es poden emmarcar en els recursos materials
classificats com de provisió de béns, equips i subministraments, inclosos en el
Catàleg 2018:
Recurs
Bancs ecodissenyats de plàstic reciclat

Tipus de recurs
Recurs material

Classe de recurs
Provisió de béns, equips i
subministraments

4. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquets recursos s’han de concedir
mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
5. Valorades les sol·licituds presentades d’aquests recursos, aquest centre gestor ha
elaborat l’informe d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com
s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la
mateixa instrucció.
6. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’establert en l’article 19
del règim.
7. L’esmentat òrgan col·legiat , en data 25 de juny de 2018, ha examinat els aspectes
que s’indiquen a continuació. De les decisions adoptades en la reunió, la secretària
de l’òrgan n’ha estès una acta i en la que:
- Que s’han valorat les sol·licituds fent servir per aquesta valoració íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració i la puntuació preestablerts per al recurs
de conformitat amb la fitxa que consta a l’annex I i que regeix les bases de la
convocatòria, constituint el règim del catàleg
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració a
cada sol·licitud rebuda, considerant de forma independent cadascun dels criteris
de valoració establerts en el catàleg
- A la vista d’aquesta forma de valoració, dona compte de la puntuació obtinguda
per cada sol·licitud, les quals hi consten en l’informe d’instrucció.
- Explica el cas de la sol·licitud que ha de ser desestimada per incompliment dels
requisits.
- Per últim s’exposa com s’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en
el sistema d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per
menor valoració i desestimada per incompliment dels requisits.
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8. Pel que fa a l’atorgament dels recursos materials, per resolució del Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 27 de juliol de
2017, es va adjudicar el contracte de subministrament de bancs ecodissenyats de
plàstic reciclat per a la cessió als ens locals de la província de Barcelona, amb la
finalitat d’adquirir aquests béns i cedir-los als ens destinataris en base a la demanda
recollida.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018,
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (publicat al BOPB el 22 d’abril de 2016), complementada i
modificada per decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017,
rectificat per decret núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de
setembre de 2017).
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm.1/2016.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. CONCEDIR els recursos materials consistent en la cessió en propietat dels
següents béns, equips i subministraments inventariables, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens

NIF

Núm.
registre
inicial PMT

Ajuntament
de L'Ametlla
del Vallès

P0800500A

1840024584

Ajuntament
d'Artés

P0801000A

1840023127

Ajuntament
d'Avià

P0801100I

1840003253

Ajuntament
d'Avinyonet
del Penedès

P0801300E

1840006589

Tipus de bé
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat

Codi XGL

Unitats

Valor
unitari
(EUR)

Valor total
(EUR)

Puntuació

18/Y/259816

10

163,34 €

1.633,40 €

80

18/Y/259758

12

163,34 €

1.960,08 €

65

18/Y/259759

8

163,34 €

1.306,72 €

90

18/Y/259760

14

163,34 €

2.286,76 €

90
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NIF

Núm.
registre
inicial PMT

Ajuntament
de Bagà

P0801600H

1840002936

Ajuntament
de Balsareny

P0801800D

1840010070

Ajuntament
del Bruc

P0802500I

1840023249

Ajuntament
de
Les
Cabanyes

P0802700E

1840010646

Ajuntament
de
Cabrera
d'Anoia

P0802800C

1840012449

Ajuntament
de Cabrera de
Mar

P0802900A

1840025395

Ajuntament
de Cabrils

P0803000I

1840023788

Ajuntament
de Calaf

P0803100G

1840002974

Ajuntament
de Caldes de
Montbui

P0803300C

1840006717

Ajuntament
de Calella

P0803500H

1840002902

Ajuntament
de
Calldetenes

P0822400H

1840003473

Ajuntament
de Campins

P0803800B

1840000650

Ajuntament
de Canyelles

P0804200D

1840007531

Ajuntament
de Cardedeu

P0804500G

1840017229

Ajuntament
de Cardona

P0804600E

1840007791

Ens

Tipus de bé
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat

Codi XGL

Unitats

Valor
unitari
(EUR)

Valor total
(EUR)

Puntuació

18/Y/259761

8

163,34 €

1.306,72 €

90

18/Y/259762

4

163,34 €

653,36 €

90

18/Y/259764

12

163,34 €

1.960,08 €

90

18/Y/259765

9

163,34 €

1.470,06 €

100

18/Y/259766

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259767

4

163,34 €

653,36 €

90

18/Y/259768

10

163,34 €

1.633,40 €

65

18/Y/259769

20

163,34 €

3.266,80 €

90

18/Y/259770

10

163,34 €

1.633,40 €

65

18/Y/259771

15

163,34 €

2.450,10 €

65

18/Y/259772

6

163,34 €

980,04 €

90

18/Y/259786

4

163,34 €

653,36 €

85

18/Y/259787

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259788

15

163,34 €

2.450,10 €

65

18/Y/259789

20

163,34 €

3.266,80 €

90
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NIF

Núm.
registre
inicial PMT

Ajuntament
de Carme

P0804700C

1840010809

Ajuntament
de Castellar
del Riu

P0804900I

1840008183

Ajuntament
de Castellbell
i el Vilar

P0805200C

1840023482

Ajuntament
de Castellcir

P0805400I

1840011378

Ajuntament
de Castellfollit
del Boix

P0805800J

1840020674

Ajuntament
de Castellnou
de Bages

P0806100D

1840008080

Ajuntament
de Castellolí

P0806200B

1840008853

Ajuntament
de Castellví
de la Marca

P0806400H

1840005684

Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

P0806500E

1840024492

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

1840010555

Ajuntament
de
Collsuspina

P0806900G

1840002350

Ajuntament
de
Cornellà
de Llobregat

P0807200A

1840009571

Ajuntament
de L'Estany

P0807800H

1840007303

Ajuntament
de
FigaróMontmany

P0813300A

1840000482

Ajuntament
de Fogars de
la Selva

P0808100B

1840005613

Ens

Tipus de bé
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat

Codi XGL

Unitats

Valor
unitari
(EUR)

18/Y/259790

6

163,34 €

980,04 €

100

18/Y/259793

3

163,34 €

490,02 €

85

18/Y/259794

5

163,34 €

816,70 €

90

18/Y/259795

5

163,34 €

816,70 €

100

18/Y/259796

4

163,34 €

653,36 €

100

18/Y/259797

8

163,34 €

1.306,72 €

90

18/Y/259798

6

163,34 €

980,04 €

100

18/Y/259799

12

163,34 €

1.960,08 €

90

18/Y/259800

6

163,34 €

980,04 €

90

18/Y/259801

8

163,34 €

1.306,72 €

75

18/Y/259802

3

163,34 €

490,02 €

100

18/Y/259804

30

163,34 €

4.900,20 €

50

18/Y/259805

2

163,34 €

326,68 €

100

18/Y/259806

2

163,34 €

326,68 €

90

18/Y/259808

6

163,34 €

980,04 €

90

Valor total
(EUR)

Puntuació
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NIF

Núm.
registre
inicial PMT

Ajuntament
de
Folgueroles

P0808200J

1840004578

Ajuntament
de La Garriga

P0808700I

1840003564

Ajuntament
de Gironella

P0809100A

1840006496

Ajuntament
de
La
Granada

P0809300G

1840003918

Ajuntament
de Granollers

P0809500B

1840010467

Ajuntament
de Guardiola
de Berguedà

P0809800F

1840003306

Ajuntament
de Gurb

P0809900D

1840008040

Ajuntament
d'Igualada

P0810100H

1840009290

Ajuntament
de Lliçà de
Vall

P0810700E

1840005873

Ajuntament
de Malla

P0811000I

1840004437

Ajuntament
de Manlleu

P0811100G

1840014052

Ajuntament
de Martorell

P0811300C

1840025738

Ajuntament
de
Les
Masies
de
Voltregà

P0811600F

1840007844

Ajuntament
de Masquefa

P0811800B

1840009502

Ajuntament
de Mediona

P0812100F

1840001548

Ens

Tipus de bé
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat

Codi XGL

Unitats

Valor
unitari
(EUR)

18/Y/259809

6

163,34 €

980,04 €

90

18/Y/259810

10

163,34 €

1.633,40 €

65

18/Y/259811

15

163,34 €

2.450,10 €

90

18/Y/259812

4

163,34 €

653,36 €

90

18/Y/260024

25

163,34 €

4.083,50 €

60

18/Y/259813

8

163,34 €

1.306,72 €

85

18/Y/259814

8

163,34 €

1.306,72 €

90

18/Y/259815

20

163,34 €

3.266,80 €

55

18/Y/259817

15

163,34 €

2.450,10 €

65

18/Y/259818

3

163,34 €

490,02 €

100

18/Y/260025

25

163,34 €

4.083,50 €

70

18/Y/259819

20

163,34 €

3.266,80 €

55

18/Y/259820

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259821

10

163,34 €

1.633,40 €

65

18/Y/259822

33

163,34 €

5.390,22 €

75

Valor total
(EUR)

Puntuació
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NIF

Núm.
registre
inicial PMT

Ajuntament
de Montgat

P0812500G

1840015022

Ajuntament
de Navàs

P0814000F

1840020162

Ajuntament
de La Nou de
Berguedà

P0814100D

1840004576

Ajuntament
d'Òdena

P0814200B

1840009022

Ajuntament
d'Olost

P0814800I

1840012992

Ajuntament
d'Olvan

P0814300J

1840019112

Ajuntament
d'Òrrius

P0815200A

1840011983

Ajuntament
de La Palma
de Cervelló

P5831301F

1840000758

Ajuntament
del Papiol

P0815700J

1840022802

Ajuntament
de La Pobla
de Claramunt

P0816400F

1840004548

Ajuntament
de Puig-reig

P0817400E

1840005066

Ajuntament
de Ripollet

P0817900D

1840014573

Ajuntament
de Rubió

P0818400D

1840026071

Ajuntament
de Sabadell

P0818600I

1840022258

Ens

Ajuntament
de
Sant
Antoni
de
Vilamajor

P0819700F

1840006926

Tipus de bé
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat

Codi XGL

Unitats

Valor
unitari
(EUR)

Valor total
(EUR)

Puntuació

18/Y/259824

10

163,34 €

1.633,40 €

65

18/Y/259826

10

163,34 €

1.633,40 €

65

18/Y/259827

2

163,34 €

326,68 €

100

18/Y/259828

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259830

5

163,34 €

816,70 €

90

18/Y/259831

10

163,34 €

1.633,40 €

100

18/Y/259832

6

163,34 €

980,04 €

100

18/Y/259833

20

163,34 €

3.266,80 €

90

18/Y/259834

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259835

5

163,34 €

816,70 €

90

18/Y/259837

20

163,34 €

3.266,80 €

90

18/Y/259838

25

163,34 €

4.083,50 €

55

18/Y/259839

2

163,34 €

326,68 €

100

18/Y/260026

80

163,34 €

13.067,20
€

50

18/Y/259841

10

163,34 €

1.633,40 €

80
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Ens

NIF

Núm.
registre
inicial PMT

Ajuntament
de
Sant
Bartomeu del
Grau

P0819800D

1840003865

Ajuntament
de Sant Boi
de Lluçanès

P0820000H

1840006196

Ajuntament
de
Sant
Celoni

P0820100F

1840010230

Ajuntament
de
Sant
Climent
de
Llobregat

P0820300B

1840012784

Ajuntament
de Sant Cugat
Sesgarrigues

P0820500G

1840022789

Ajuntament
de
Sant
Esteve
de
Palautordera

P0820600E

1840019039

Ajuntament
de Sant Feliu
de Codines

P0820900I

1840014402

Ajuntament
de
Sant
Hipòlit
de
Voltregà

P0821400I

1840005554

Ajuntament
de Sant Martí
de Tous

P0822600C

1840002206

Ajuntament
de Sant Martí
Sarroca

P0822700A

1840004798

Ajuntament
de Sant Martí
Sesgueioles

P0822800I

1840000159

Ajuntament
de
Sant
Mateu
de
Bages

P0822900G

1840004224

Ajuntament
de Sant Pere
de Vilamajor

P0823400G

1840019944

P0823700J

1840008482

P0823800H

1840018031

Ajuntament
de
Sant
Quirze
de
Besora
Ajuntament
de
Sant
Quirze
del
Vallès

Tipus de bé
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat

Codi XGL

Unitats

Valor
unitari
(EUR)

18/Y/259842

6

163,34 €

980,04 €

100

18/Y/259843

10

163,34 €

1.633,40 €

85

18/Y/259844

5

163,34 €

816,70 €

65

18/Y/259845

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259846

6

163,34 €

980,04 €

100

18/Y/259847

6

163,34 €

980,04 €

90

18/Y/259849

16

163,34 €

2.613,44 €

65

18/Y/259850

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259852

6

163,34 €

980,04 €

90

18/Y/259853

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259854

4

163,34 €

653,36 €

100

18/Y/259855

4

163,34 €

653,36 €

100

18/Y/259856

24

163,34 €

3.920,16 €

90

18/Y/259857

12

163,34 €

1.960,08 €

75

18/Y/259858

30

163,34 €

4.900,20 €

80

Valor total
(EUR)

Puntuació
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Ens

NIF

Núm.
registre
inicial PMT

Ajuntament
de
Sant
Quirze Safaja

P0823900F

1840006386

P0809700H

1840007130

P0826200H

1840009092

P0826500A

1840003779

P0824600A

1840003802

P0825900D

1840010891

P0826000B

1840004878

Ajuntament
de Seva

P0826900C

1840021871

Ajuntament
de Subirats

P0827300E

1840004400

Ajuntament
de Tavèrnoles

P0827500J

1840013784

Ajuntament
de Terrassa

P0827900B

1840006616

Ajuntament
de Tiana

P0828200F

1840023589

Ajuntament
de Tona

P0828300D

1840004166

Ajuntament
de Tordera

P0828400B

1840007563

Ajuntament
de Torelló

P0828500I

1840023711

Ajuntament
de
Sant
Salvador de
Guardiola
Ajuntament
de
Sant
Vicenç
de
Castellet
Ajuntament
de
Sant
Vicenç
de
Torelló
Ajuntament
de
Santa
Eugènia
de
Berga
Ajuntament
de
Santa
Maria
de
Palautordera
Ajuntament
de
Santa
Perpetua de
Mogoda

Tipus de bé
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat

Codi XGL

Unitats

Valor
unitari
(EUR)

18/Y/259859

6

163,34 €

980,04 €

100

18/Y/259860

7

163,34 €

1.143,38 €

90

18/Y/259861

5

163,34 €

816,70 €

65

18/Y/259862

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259863

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259865

20

163,34 €

3.266,80 €

65

18/Y/259866

8

163,34 €

1.306,72 €

55

18/Y/259867

3

163,34 €

490,02 €

90

18/Y/259868

20

163,34 €

3.266,80 €

90

18/Y/259870

2

163,34 €

326,68 €

85

18/Y/260027

30

163,34 €

4.900,20 €

50

18/Y/259871

2

163,34 €

326,68 €

65

18/Y/259872

10

163,34 €

1.633,40 €

65

18/Y/259873

7

163,34 €

1.143,38 €

65

18/Y/259874

16

163,34 €

2.613,44 €

65

Valor total
(EUR)

Puntuació
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NIF

Núm.
registre
inicial PMT

Ajuntament
de Torrelavit

P0828700E

1840004314

Ajuntament
de Vacarisses

P0829100G

1840023282

Ajuntament
de Vallbona
d'Anoia

P0829200E

1840002444

Ajuntament
de
Vallgorguina

P0829500H

1840025130

Ajuntament
de Vallirana

P0829600F

1840022147

Ajuntament
de
Vallromanes

P0829700D

1840004778

Ajuntament
de
Viladecavalls

P0830100D

1840022634

Ajuntament
de Vilafranca
del Penedès

P0830600C

1840007251

Ajuntament
de
Vilalba
Sasserra

P0830700A

1840000811

Ajuntament
de Vilanova
de Sau

P0830400H

1840018522

Ajuntament
de Vilanova
del Vallès

P0831000E

1840022790

Ajuntament
de Vilanova i
la Geltrú

P0830800I

1840003679

Ajuntament
de Vilassar de
Dalt

P0821300A

1840024243

Ajuntament
de Vilassar de
Mar

P0821700B

1840021420

Ens

Tipus de bé
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat
Bancs
ecodissenyats
de plàstic
reciclat

Codi XGL

Unitats

Valor
unitari
(EUR)

Valor total
(EUR)

Puntuació

18/Y/259875

9

163,34 €

1.470,06 €

90

18/Y/259876

10

163,34 €

1.633,40 €

65

18/Y/259877

3

163,34 €

490,02 €

75

18/Y/259878

7

163,34 €

1.143,38 €

90

18/Y/259879

25

163,34 €

4.083,50 €

80

18/Y/259880

10

163,34 €

1.633,40 €

90

18/Y/259882

6

163,34 €

980,04 €

90

18/Y/259883

10

163,34 €

1.633,40 €

55

18/Y/259884

4

163,34 €

653,36 €

100

18/Y/259885

2

163,34 €

326,68 €

100

18/Y/259886

25

163,34 €

4.083,50 €

65

18/Y/259887

75

163,34 €

12.250,50
€

60

18/Y/259888

6

163,34 €

980,04 €

65

18/Y/259889

30

163,34 €

4.900,20 €

55

Segon. ESTABLIR que, per a l’efectivitat de la concessió del recurs material, i vist que
els bens objecte de cessió són de naturalesa efectiva i de màxima utilització en època
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de bon temps, i que els ens locals destinataris han manifestat la urgència en la
recepció del mateixos, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim de quinze dies
comptat a partir de la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació
de Barcelona l’acceptació del recurs, mitjançant la tramitació electrònica del document
normalitzat “Acceptació de béns, equips i subministraments inventariables”.
Transcorregut aquest termini sense que l’ens destinatari hagi tramès l’acceptació a la
Diputació, s’entendrà l’acceptació tàcita. L’acceptació comporta la conformitat amb tots
els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. DISPOSAR el següent règim de provisió:
1. El lloc per al lliurament serà l’indicat en el document d’acceptació o en el seu
defecte, en la sol·licitud.
2. En el moment de la recepció, la persona de l’ens destinatari encarregada de rebre
els béns ha de signar dos exemplars, un per a cada part, del document “Recepció
de béns, equips i subministraments inventariables”.
3. El proveïdor ha de lliurar a la Diputació el seu exemplar en el termini màxim i les
condicions establertes en el plecs de clàusules administratives del contracte de
subministrament.
Quart. Desestimar les següents sol·licituds per valoració més baixa.
Ens

NIF

Ajuntament d'Abrera

P0800100J

Ajuntament d'Alella

P0800300F

Ajuntament de Bellprat

P0802100H

Ajuntament de Berga

P0802200F

Ajuntament de Calonge de
Segarra

P0803600F

Ajuntament de Canovelles

P0804000H

Ajuntament de Castell de
l’Areny
Ajuntament de Castellar
de n’hug

P0805600D
P0805100E

Ajuntament de Copons

P0807000E

Ajuntament de Dosrius

P0807400G

Ajuntament d'Esplugues
de Llobregat

P0807600B

Ajuntament de Fígols

P0807900F

Ajuntament de Gelida

P0809000C

Tipus de bé
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

1840008826

30

1840009754

30

1840005908

50

1840022204

30

1840008584

50

1840025888

30

1840012790

50

1840002207

50

1840025548

50

1840008220

30

1840008000

20

1840012810

50

1840003410

30
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Ens

NIF

Ajuntament de Malgrat de
Mar

P0810900A

Ajuntament de Mataró

P0812000H

Ajuntament de Moià

P0813700B

Ajuntament de Monistrol
de Calders
Ajuntament
de
Montmaneu

P0812700C
P0813200C

Ajuntament de Navarcles

P0813900H

Ajuntament de Polinyà

P0816600A

Ajuntament de Premià de
Mar

P0817100A

Ajuntament de Puigdàlber

P0817300G

Ajuntament de Sant Agustí
de Lluçanès
Ajuntament
de
Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Julià
de Cerdanyola

P0819400C
P0820700C
P0831100C

Ajuntament de Talamanca

P0827700F

Ajuntament de Vilada

P0830000F

Ajuntament de Vilobí del
Penedès

P0830500E

Núm. registre
inicial PMT

Tipus de bé
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat
Bancs ecodissenyats
de plàstic reciclat

Puntuació

1840025910

30

1840010339

35

1840006304

30

1840008432

50

1840001771

50

1840012965

30

1840023669

30

1840002611

20

1840003346

50

1840012679

50

1840017366

30

1840001817

50

1840013707

50

1840026001

50

1840009651

40

Cinquè. Desestimar la següent sol·licitud per incompliment de requisits.
Ens

NIF

Tipus de bé

Núm. registre
inicial PMT

Ajuntament de Montgat

P0812500G

Bancs ecodissenyats de plàstic reciclat

1840012025

Requisit que
s'està
incomplint
Sol·licitud
duplicada

Sisè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari,
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, exercici 2018, per un import de
36.789,90 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
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de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l’Ordenança).
Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia
18 de desembre de 2017, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, als centres
d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats i d’educació
especial, que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als espais
naturals de la xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per a
l’exercici 2018, per un import màxim de 40.000,00 €.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar amb data 3 de gener de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 377761.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 7 de juny de 2018.
Vist l’informe tècnic de valoració de data 29 de maig de 2018 en que valora les
sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17
següents de l’Ordenança.

i
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 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 (publicada al BOE núm. 299, de
15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions
a la Base de Dades Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Vist el 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 sisè I) 2.a. del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 6737/18, de 28 de juny de 2018, sobre Nomenaments dels membres de la Junta
de Govern, delegació de competències per part e la Presidència i règim de sessions
(publicat al BOPB de 3 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i
secundari, públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals
que gestiona la Diputació, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen:
Escola
1
2
3

Escola Argentona
Institut Badalona VII
Institut Badalona VII

Dates

18, 19 i 20 d’abril
14, 15 i 16 de març
12, 13 i 14 de març
26, 27 i 28 de
4 APA Escola Gitanjali
febrer
Escola Mossèn Jacint
24, 25 i 26
5
Verdaguer
d’octubre
Escola Mossèn Jacint
24, 25 i 26
6
Verdaguer
d’octubre
Escola Mossèn Jacint
24, 25 i 26
7
Verdaguer
d’octubre
8 Escola Calderón
18 i 19 d’octubre
9 Aula Nova SL
20, 21 i 22 de juny
Escola Emili Carles
10
4, 5 i 6 d’abril
Tolrà
AMPA Escola Sant
11
25 i 26 d’octubre
Esteve

Municipi

NIF

Import
Atorgat

Op.
comptable

Argentona
Badalona
Badalona

Q0801994E
Q5855330F
Q5855330F

1365,00
1.501,50
1.501,50

1803002154-01
1803002154-02
1803002154-03

Badalona

G58934548

1.228,50

1803002154-04

Barcelona

Q5855145H

957,60

1803002154-05

Barcelona

Q5855145H

777,00

1803002154-06

Barcelona

Q5855145H

957,60

1803002154-07

Barcelona
Barcelona

Q5855249H
B08436404

665,00
1.228,50

1803002154-08
1803002154-09

Castellar del Vallès

Q5855938F

1.064,00

1803002154-10

Castellar del Vallès

G58970310

665,00

1803002154-11
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Escola

Dates

ZER
El
Moianès
17, 18 i 19
Llevant
d’octubre
13 Escola Margalló
16, 17 i 18 de maig
12

14 Escola Lola Anglada

16, 17 i 18 de maig

15 Escola Les Fonts
3 i 4 de maig
Associació Pedagògica
16
23, 24 i 25 de maig
Salvador Llobet
Fundació
Privada
17 Escoles de l’Ateneu
6, 7 i 8 de juny
Igualadí
18 Escola Bertí
2, 3 i 4 maig
Col·legi Tecla Sala
19 (Fundació
Escoles 21, 22 i 23 de març
Parroquials)
20 Escola Puiggraciós
25, 26 i 27 d’abril
Escola Pilar Mestres21
26 i 27 d’abril
Jaume Torrens
22 Escola Mogent
17 i 18 de maig
23 Escola Camins

21 i 22 de febrer

24 Escola Camins

18 i 19 d’octubre

25 Escola Montserrat Solà
26 Escola Camí del Cros

12 i 13 d’abril
30 i 31 de maig i 1
de juny
18, 19 i 20 d’abril

27 Escola Camí del Mig
Associació
Familiars
28 Alumnat de l’Escola 9, 10 i 11 de maig
Joan Coromines
29 Escola El Morsell
16, 17 i 18 de maig
30 Escola El Morsell
7 i 8 de maig
31 Escola Sant Cristòfol
11, 12 i 13 d’abril
32 Escola Taller Xalest
25, 26 i 27 d’abril
33 Escola Can Salvi

15 i 16 de març

34 Escola Can Salvi

10 i 11 de maig

35 Escola José Juan Ortiz

14 i 15 de maig

36

Institut
Manuel
Vázquez Montalbán

37 Escola Antoni Gaudí
AMPA SES Manuel
Carrasco i Formiguera
Escola
Segimon
39
Comas
38

40 Escola La Sagrera

13, 14 i 15 de juny
11, 12 i 13 d’abril
5, 6 i 7 de març
10 i 11 de maig
23, 24 i 25 de maig

Municipi

NIF

Import
Atorgat

Op.
comptable

Castellcir

Q0801809E

504,00

1803002154-12

Castelldefels
Esplugues de
Llobregat
Gelida

Q5855613E

777,00

1803002154-13

Q5856020B

1.365,00

1803002154-14

Q0801389H

140,00

1803002154-15

Granollers

G63214399

504,00

1803002154-16

Igualada

G61539458

665,00

1803002154-17

L’Ametlla del Vallès

Q5855440C

598,50

1803002154-18

L'Hospitalet de
Llobregat

R5800339C

647,50

1803002154-19

La Garriga

Q5855667A

1.365,00

1803002154-20

La Roca del Vallès

Q5855220I

289,80

1803002154-21

La Roca del Vallès
Les Franqueses del
Vallès
Les Franqueses del
Vallès
Mataró

Q0801334D

518,00

1803002154-22

Q0801464I

315,00

1803002154-23

Q0801464I

315,00

1803002154-24

S0800440J

665,00

1803002154-25

Mataró

Q5855763H

931,00

1803002154-26

Mataró

Q5855401E

931,00

1803002154-27

Mataró

V64616204

1.365,00

1803002154-28

Olivella
Olivella
Premià de Mar
Sabadell
Sant Andreu de la
Barca
Sant Andreu de la
Barca
Sant Andreu de la
Barca
Sant Adrià del
Besós
Sant Boi de
Llobregat
Sant Feliu de
Codines
Sant Quirze de
Besora
Santa Eulàlia de
Ronçana

Q0801307J
Q0801307J
Q5855906C
J59172775

777,00
340,20
285,60
357,00

1803002154-29
1803002154-30
1803002154-31
1803002154-32

Q0801497I

190,40

1803002154-33

Q0801497I

190,40

1803002154-34

Q5855384C

238,00

1803002154-35

Q5856078J

731,50

1803002154-36

Q5855241E

777,00

1803002154-37

G61402434

297,50

1803002154-38

Q0868039I

571,90

1803002154-39

Q0801535F

665,00

1803002154-40

Àrea de Presidència
Secretaria General

Escola
Institut
Escola
La
Tordera
42 Institut Montserrat Roig
43 Institut Montserrat Roig
44 Escola Vall del Ges
41

45 Escola Serralavella
46 Escola El Margalló
47 CEIP Llebetx

Dates
24 i 25 de maig
18, 19 i 20 de juny
20, 21 i 22 de juny
14 i 15 de maig
28 de febrer i 1 i 2
de març
21, 22 i 23 de març
21, 22, 23, 24 i 25
de maig

Ensenyament
del
48 Garraf SCCL, Escola
17 i 18 de maig
La Pau
Ensenyament
del
49 Garraf SCCL, Escola 16, 17 i 18 de maig
La Pau
TOTAL

Municipi

NIF

Import
Atorgat

Op.
comptable

Santa Maria de
Palautordera
Terrassa
Terrassa
Torelló

Q0801856F

315,00

1803002154-41

Q5856265C
Q5856265C
Q5855912A

1.638,00
1.638,00
168,00

1803002154-42
1803002154-43
1803002154-44

Ullastrell

Q5855642D

638,40

1803002154-45

Vilanova i la Geltrú

Q5855247B

1.064,00

1803002154-46

Vilanova i la Geltrú

Q5856220H

1.330,00

1803002154-47

Vilanova i la Geltrú

F08676512

252,00

1803002154-48

Vilanova i la Geltrú

F08676512

518,00

1803002154-49

36.789,90 €

Segon.- Es desestima la sol·licitud presentada per l’escola Salvador Espriu de la
població de Vidreres, província de Girona, per no ajustar-se als requeriments de la
convocatòria, que en l’article 2. relatiu a objecte i finalitat de les subvencions estableix
que aquestes van dirigides a centres educatius dins l’àmbit de la província de
Barcelona.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per
un import de TRENTA-SIS MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS (36.789,90 € €) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50400/17230/48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2018 de la Diputació
de Barcelona.
Quart.- Alliberar la quantitat de TRES MIL DOS-CENTS DEU EUROS AMB DEU
CÈNTIMS ( 3.210,10 €) del pressupost de 2018.
Cinquè.- Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no
manifesta el contrari.
Sisè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de
presentar abans del dia 1 d’octubre de 2018l justificant de l’estada, mitjançant model
normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 19 de les bases
especifiques d’aquesta convocatòria.
Setè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
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52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments
de la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar,
campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”, per a l’exercici 2019, per un import de
60.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l’Ordenança).
Atès que 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 la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, duu a terme la realització de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” la
qual constitueix un dels programes més importants de l’activitat medio-ambiental que
es desenvolupa als parcs naturals i espais protegits gestionats per la Diputació de
Barcelona.
Atès que des de fa diversos exercicis, es va establir una línia de subvencions als
diferents ajuntaments de la província, corresponent a subvencionar el 50% del cost de
les despeses del transport escolar per al desplaçament als diferents espais naturals
que gestiona la Diputació de Barcelona.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
G/50400/17230/46200 del pressupost de l’exercici 2019.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents
de l’Ordenança.
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 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 (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 llegua 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 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 sisè I) 2.a. del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 6737/18, de 28 de juny de 2018, sobre Nomenaments dels membres de la Junta
de Govern, delegació de competències per part de la Presidència i règim de sessions
(publicat al BOPB de 3 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria núm. 2019201851200010133, que incorpora les
bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment
concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per
fer front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”
per a l’exercici 2019, el text íntegre de les quals és el següent:
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A FER
FRONT A LES DESPESES DEL TRANSPORT ESCOLAR DE LA CAMPANYA
“CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS” EXERCICI 2019.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 2019201851200010133
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.
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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 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
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 d’Espais Naturals, adreçades als
ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport
dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament primari, que realitzin visites als
espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem els
nostres parcs”, durant el curs escolar 2018 - 2019.
La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es
beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes de
sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada.
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals
es consideraran nul·les.
3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs”
durant el període comprés entre el 7 de gener de 2019 fins el 30 de juny de 2019.
4.- Beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb
competències en matèria d’educació.
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.- Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar
Les sol·licituds es podran presentar-se mitjançant el model normalitzat que serà signat per
l’Alcalde – President o pel regidor delegat, i hauran d’incorporar o adjuntar la següent
informació:
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1.- Sol·licitud de subvenció:
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el
que ho fa.
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació.
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb
indicació del seu cost total.
e) Import de la subvenció que se sol·licita.
f) Data i lloc de la sol·licitud.
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de
Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà
l’autorització a la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui consultar
directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les
seves obligacions.
2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
1) Annex número 1:
a) Memòria de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció amb la descripció i imports
del transport de les escoles que participen en la campanya “Coneguem els nostres
parcs”
b) Compromís de l’Ajuntament de fer-se càrrec de les despeses no subvencionades
que comporti el transport escolar de la campanya.
2) Annex número 2:
a) Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se
sol·licita subvenció.
3) Annex número 3:
a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de
condicions de la subvenció.
c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona.
d) Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol
activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a
altres Administracions Públiques o entitats privades.
e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa activitat.
4) Annex número 4:
a) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes
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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.
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 sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença 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 28 de setembre de 2018.
Les sol·licituds podran presentar-se mitjançant el model normalitzat que serà signat per
l’Alcalde – President o pel regidor delegat, al registre electrònic de la Diputació de
Barcelona, així com 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).
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a
beneficiari/beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.- Procediment de concessió
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà
el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a tots els sol·licitants que acompleixin els requeriments
establerts a la present convocatòria d’acord amb la quantia prevista a la base 11.
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2019 per a l’atorgament de subvencions
regulades en la present convocatòria serà de 60.000,00 € i anirà a càrrec de l’aplicació
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pressupostària G/50400/17230/46200 del pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals.
11.- Import individualitzat de les subvencions
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin serà del 50% del cost de l’activitat
subvencionada informat en la sol·licitud de subvenció, i fins esgotar la consignació
pressupostaria anteriorment fixada.
En el supòsit d’esgotar el pressupost disponible, l’import a concedir a cadascuna de les
activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants.
S’estableix que, en cas que el cost final de l’activitat sigui inferior a l’inicialment
pressupostat, l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment.
12.- Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
La proposta de concessió de subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb el previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions i que estarà
formada per les següents persones: un representant de la presidència de la Corporació; pel
diputat adjunt d’Espais Naturals o persona en qui delegui, pel coordinador d’àmbit d’Espais
Naturals o persona en qui delegui, pel Gerent de Serveis d’Espais Naturals i per la cap de
l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a secretaria de l’òrgan
col·legiat.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà aquella que es determini d’acord amb la normativa
sobre delegacions de competències i atribucions la d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14.- Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
6 Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits
a l’article 62. OGS.
16.- Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
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 Les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament
primari, que realitzin visites als espais naturals protegits que gestiona la Diputació de
Barcelona i s’efectuïn en el termini establert per aquestes bases reguladores.
 Només es podrà incloure l’IVA com a despesa subvencionable quan no sigui recuperable
o compensable per l’Ajuntament.
17.- Subcontractació
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades.
18.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social
19.- Termini i forma de justificació
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 1
d’octubre de 2019.
Caldrà que l’ens beneficiari presenti una certificació de les despeses efectuades signada per
un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions i una memòria de l’actuació
subvencionada.
S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la 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
La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la quantitat
atorgada.
20.- Deficiències en la justificació
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.
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
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notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
21.- Mesures de control
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les
condicions que van determinar la concessió de la subvenció.
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
25.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
26- Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
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seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
27.- Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
29.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, 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, la 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 con 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
integra del qual és el següent:
Extracte de l’Acord de data 19 de juliol de 2018 de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions adreçades als ajuntaments de la
província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport dels escolars
dins la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” 2019. Gerència de Serveis d’Espais
Naturals.
Codi convocatòria: 2019201851200010133
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
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General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es
pot
consultar
a
la
Base
de
Dades
Nacional
de
Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacioadministrativa/subvencions/cercador
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb
competències en matèria d’educació.
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions
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 d’Espais Naturals, adreçades als
ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport
dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament primari, que realitzin visites als
espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem els
nostres parcs”, durant el curs escolar 2018 - 2019.
La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es
beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes de
sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada.
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals
es consideraran nul·les.
Tercer . Bases reguladores
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2019 per a l’atorgament de subvencions
regulades en la present convocatòria serà de 60.000,00 € i anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostaria G/50400/17230/46200 del pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals.
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin serà del 50% del cost de l’activitat
subvencionada informat en la sol·licitud de subvenció, i fins esgotar la consignació
pressupostaria anteriorment fixada.
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En el supòsit d’esgotar el pressupost disponible, l’import a concedir a cadascuna de les
activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants.
S’estableix que, en cas que el cost final de l’activitat sigui inferior a l’inicialment
pressupostat, l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença 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 28 de setembre de 2018.
Sisè. Termini execució i justificació
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 1
d’octubre de 2019.
Caldrà que l’ens beneficiari presenti una certificació de les despeses efectuades signada per
un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions i una memòria de l’actuació
subvencionada.
S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la 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.
La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la quantitat
atorgada.

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.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50400/17230/46200 del pressupost de l’exercici 2019 condicionant l’efectivitat
d’aquests acords a l’existència de crèdit a la partida indicada del pressupost de l’any
2019.
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.”
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53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícolesramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni
arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb
biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a
l’exercici 2018, per un import de 276.223,90 €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l’Ordenança).
Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia
18 de desembre de 2017, acord 761/17, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a les
explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis, millora
d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les
instal·lacions tèrmiques amb biomassa en l’àmbit dels parcs naturals de la província de
Barcelona, per a l’exercici 2018.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar amb data 3 de gener de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 377645.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 7 de juny de 2018.
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Vist l’informe tècnic en que valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual
consta a l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17
següents de l’Ordenança.

i

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 (publicada al BOE núm. 299, de
15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions
a la Base de Dades Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Vist el 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 sisè I) 2.a. del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 6737/18, de 28 de juny de 2018, sobre Nomenaments dels membres de la Junta
de Govern, delegació de competències per part e la Presidència i règim de sessions
(publicat al BOPB de 3 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions, a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses
de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats
culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs
naturals de la província de Barcelona, per a l’exercici 2018, d’acord amb la proposta de
l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats
que s’hi relacionen:
Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

Objecte

Subvenció
concedida

Operació
comptable

1

EAR

MSY

43630028V

GUIX PONS, RAMON

INSTAL·LACIÓ
DE
BALLA
MÒBIL PER A NETEJA DE
SOTABOSC

1.900,00 €

1803002356 01

2

EAR

SLL

47737670C

GONZÁLEZ ECHERMANN,
GUILLEM

ABELLES DE LA MOLA

3.487,19 €

1803002356 02
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Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

3

EAR

SLL

33883454S

FARRÉ SOLANES,
MONTSERRAT

4

EAR

MCO

B66443029

CASELLES MONTSANT SL

5

EAR

LIT

B65093833

BOUQUET D’ALELLA, SL

6

EAR

FOIX

37614109R

7

EAR

FOIX

35019826A

PI ROMAGOSA, MANEL
MARIA
CAMPS ROVIROSA, JULIÀ

8

EF

MSY

B63223259

9

EF

MSY

E66860487

10

EF

MSY

N0173592G

11

EF

MSY

36257800W

12

EF

MSY

A43211606

13

EF

MSY

77610109J

14

EF

MSY

14269500R

15

EF

MSY

47850731J

BRUNET PUJOL, JOSEP

16

EF

MSY

46102523N

CASCANTE GOMIS,
VICTORIA

17

EF

MSY

B64321995

RIERA GODORI SL

18

EF

GRF

37639143B

IGLESIAS MAS DE LAS
VALLS, MARIA ANTÒNIA

19

EF

GRF

B60866183

DONCER MORISCA, SL

20

EF

SLL

39140213D

CORTADELLAS TORRELLA,
MARIA ANTÒNIA

21

EF

SLL

B08408999

GARCIBAR, SL

VISOLPI SL
HERENCIA JACENT DE
JOAN DE FIGAROLAS NURI
ROBLES BV
BARBA FÀBREGAS,
TERESA
LES PLANES FORESTAL,
SA
CASSI MARTINEZ,
SANTIAGO
LAYRET GODE, MIGUEL
ANGEL

Subvenció
concedida

Operació
comptable

3.500,00 €

1803002356 03

3.500,00 €

1803002356 04

3.500,00 €

1803002356 05

3.134,67 €

1803002356 06

EINES DE PODA

1.001,88 €

1803002356 07

PODA
BAIXA
D’ALZINES,
ESTASSADA DE SOTABOSC I
TRITURACIÓ DE RESTES IN
SITU

2.039,40 €

1803002298 01

ESTASSADA DE MATOLL

1.816,50 €

1803002298 02

ESTASSADA DE MATOLL

1.824,90 €

1803002298 03

ESTASSADA DE MATOLL

1.814,40 €

1803002298 04

ESTASSADA DE MATOLL

1.824,90 €

1803002298 05

ESTASSADA DE MATOLL

1.183,20 €

1803002298 06

ARRANJAMENT DE VIALS O
ESTASSADA DE MATOLL
ESTASSADA DE MATOLL I
OBERTURA
DE
CAMÍ
FORESTAL

1.809,15 €

1803002298 07

2.100,00 €

1803002298 08

ESTASSADA DE MATOLL

1.512,90 €

1803002298 09

3.134,40 €

1803002298 10

968,00 €

1803002298 11

1.545,00 €

1803002298 12

3.000,00 €

1803002298 13

1.540,80 €

1803002298 14

Objecte
EXPLOTACIÓ RAMADERA –
INDEMNITZACIÓ PER ATACS
DE LES AUS PROTEGIDES A
LES
GALLINES,
HIDRONETEJADORA,
MATERIAL
GALLINERS,
ORDINADOR
PORTÀTIL,
TALADRO
TORNILLADOR,
FUNDES AÏLLANTS, CADIRES
I TAULA
COL·LOCACIÓ
TANCA
PROTECCIÓ FAUNA
REALITZACIÓ
DE
PRÀCTIQUES
AGRÍCOLES
QUE
CONTRIBUEIXEN
A
PRESERVAR EL PATRIMONI
NATURAL
PLANTACIÓ DE VINYA I
EMPARRAR-LA

CONSTRUCCIÓ DE TANCA
DE
PROTECCIÓ
PER
PLANTACIÓ DE CASTANYER
DE FRUIT
ESTASSADA I TRITURACIÓ
RESTES IN SITU DEL 75% DE
LA MASSA ARBUSTIVA PER A
LA REALITZACIÓ DE FRANJA
PERIMETRAL DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS
ARRANJAMENT DE CAMINS I
VORANTS, NETEJA I PODA
DEL SOTABOSC, PINS I
ARBRATS EN TOTA LA FINCA
ESTASSADA I MANTENIMENT
D’ESPAIS
OBERTS
EN
PREVISIÓ
D’INCENDIS
FORESTALS
ESTASSADA DE SOTABOSC,
SELECCIÓ DE TANYS, PODA
DE L’ARBRAT I ELIMINACIÓ
DE RESTES
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Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

22

EF

SLL

46118984M

BARATA MARTÍ, JAVIER

23

EF

MCO

35046408C

SAURI ABELLA, JOSEP
MARIA

24

EF

MCO

46307967C

ALFARAS PANAREDA,
XAVIER

25

EF

MCO

37308159C

CULLELL CODONY, JAUME

26

EF

MCO

37679627S

CODINA JANÉ, XAVIER

27

EF

MCO

37696553J

BORRELL GUINART,
PEREJAUME

28

EF

MCO

37633817K

ALFARAS POU, MARTÍ

29

EF

MCO

38340692Z

30

EF

MCO

77610118E

GIRALT RASPALL, MARIA
TERESA
FRADERA SEUS, DANIEL

Subvenció
concedida

Operació
comptable

1.800,00 €

1803002298 15

1.800,00 €

1803002298 16

1.629,90 €

1803002298 17

1.800,00 €

1803002298 18

1.350,00 €

1803002298 19

1.666,46 €

1803002298 20

1.519,20 €

1803002298 21

ESTASSADA MANUAL

1.800,00 €

1803002298 22

ESTASSADA MANUAL

1.800,00 €

1803002298 23

1.800,00 €

1803002298 24

1.195,20 €

1803002298 25

1.500,00 €

1803002298 26

453,75 €

1803002298 27

3.000,00 €

1803002298 28

3.000,00 €

1803002298 29

1.262,50 €

1803002304 01

Objecte
ESTASSADA I TREBALLS DE
REGENERACIÓ DE ZONES
CREMADES
ESTASSADA DE SOTABOSC
AMB
TRITURACIÓ
DE
RESTES I SELECCIÓ DE
TANYS
ESTASSADA MANUAL DE
SOTABOSC, ARRANJAMENT
XARXA VIÀRIA, ACTUACIONS
PREVENTIVES
DE
PERTORBACIONS
DERIVADES
DEL
CANVI
CLIMÀTIC
ESTASSADA MANUAL DE
SOTABOSC
ACTUACIONS PREVENTIVES
DE
PERTORBACIONS
DERIVADES
DEL
CANVI
CLIMÀTIC
NO
REALITZACIÓ
DELS
TREBALLS
D’EXPLOTACIÓ
FORESTAL
ACTUACIONS PREVENTIVES
DE
PERTORBACIONS
DERIVADES
DEL
CANVI
CLIMÀTIC

ESTASSADA MANUAL DE
MATOLL,
SELECCIÓ
DE
TANYS I ELIMINACIÓ DE
RESTES IN SITU
ESTASSADA, PODA BAIXA I
ELIMINACIÓ DE RESTES
DESBROSSADA,
ESTASSADA, ACLARIDES DE
MASSIFICACIÓ
D’ARBRES,
AMPLIACIÓ DE ZONES DE
CONREU PER AMPLIAR LES
ZONES DE PROTECCIÓ PER
PREVENCIÓ
D'INCENDIS
FORESTALS

31

EF

MCO

46109774H

VERGES LLORENS, JOSEP
MANEL

32

EF

MCO

38668370B

PALOMÉ ALOMA, ANTONIO

33

EF

MCO

E66014440

BURJONS BUXALLEU CB

34

EF

SMA

37972195T

BARDAJI CORDERAS,
MARIA

35

EF

SMA

37571383D

PÉREZ PALET,
BUENAVENTURA

36

EF

LIT

37892544K

37

ES

MSY

J61957767

ADEMC SCP

38

ES

MSY

B60586534

RESTAURANT FONDA
MONTSENY SL

MILLORES A LA FONDA

2.389,56 €

1803002304 02

LA CALMA CULTURA I
LLEURE, SL

MILLORA I ADEQUACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS DE LA
MASIA EL BELLVER

3.600,00 €

1803002304 03

39

ES

MSY

B62777164

MARINÉ JANER, JOAQUIMA

NETEJA FINCA
TREBALLS
D'ACONDICIONAMENT
DEL
PERÍMETRE
ACTUACIONS DE RETIRADA
D’ÀRIDS I ELIMINACIÓ DE LA
VEGETACIÓ AL TORRENT
DEL CUQUET. MOLÍ DEL
CUQUET
RENOVACIÓ
CETS
MONTSENY

Àrea de Presidència
Secretaria General

Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

Objecte

Subvenció
concedida

Operació
comptable

4.500,00 €

1803002304 04

4.500,00 €

1803002304 05

40

ES

MSY

J58501305

DISSOL, SCP

RESTAURACIÓ D’UNA PART
DE
LA
FAÇANA,
SUBSTITUCIÓ FINESTRES DE
FUSTA
PER
FINESTRES
D’ALUMINI
AMB
DOBLE
VIDRE I RENOVACIÓ BARANA
DE FUSTA PER BARANA DE
FERRO DEL RESTAURANT
AVET BLAU

41

ES

MSY

F65192593

FEM ECOLOGIA DE
MUNTANYA AL POLELL,
SCCL

AÏLLAMENT
COBERTA
I
MILLORA
DELS
TANCAMENTS

42

ES

MSY

F60253499

CALENGOBI SCCL

4.500,00 €

1803002304 06

43

ES

MSY

B64340417

APRÈN, SERVEIS
AMBIENTALS, SL

198,70 €

1803002304 07

44

ES

SLL

B17575200

ARQUEOLÍTIC, SL

1.419,43 €

1803002304 08

45

ES

SLL

A41390022

GLOBAL INTERNATIONAL
HOTELS BUSINESS, SA

119,43 €

1803002304 09

46

ES

SLL

38061249K

ALTES BERTOLIN, JORDI

238,85 €

1803002304 10

47

EF

SLL

52596792R

LLOBET AYMAMÍ, JORDI

794, 50 €

1803002304 11

48

EF

SLL

45460904R

FOLCH VÁZQUEZ,
MERITXELL

119,43 €

1803002304 12

49

ES

SLL

B59125997

EL PUIG DE LA BALMA SL

3.480,00 €

1803002304 13

50

ES

GRF

38560469A

TUTUSAUS ESTEVE,
MIRIAM

3.600,00 €

1803002304 14

51

ES

MCO

J66610163

CAN PALLOFA 2015, SCP

4.331,87 €

1803002304 15

52

ES

MCO

B64600521

SIETE LOBOS, SL

MILLORES A LA MASIA LA
MORERA
PROCÉS DE RENOVACIÓ
D’ADHESIÓ A LA CETS
RENOVACIÓ
DE
LA
CERTIFICACIÓ D’ADHESIÓ A
LA CARTA EUROPEA DE
TURISME
SOSTENIBLE,
CERTIFICACIÓ D’ADHESIÓ AL
COMPROMÍS PER A LA
SOSTENIBILITAT
BIOSPHERE, ACCIONS PER
AL MANTENIMENT DE LES
CERTIFICACIONS
CERTIFICAT DE LA FASE II
DE LA CARTA EUROPEA DE
TURISME SOSTENIBLE
CERTIFICAT DE LA FASE II
DE LA CARTA EUROPEA DE
TURISME SOSTENIBLE
ACCIONS PER A L’EXPEDICIÓ
DELS CERTIFICATS CETS I
BIOSPHERE, IMPLANTACIÓ I
MANTENIMENT
PROCÉS DE RENOVACIÓ
DEL
RESTAURANT
LA
PASTORA A LA CETS
MILLORA ACCÉS A LA CASA
PUIG DE LA BALMA
AMPLIACIÓ I MILLORA DELS
SISTEMA DE CLORACIÓ I
NETEJA DE LA CAPTACIÓ DE
LES AIGÜES I MILLORA DE
L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
DEL
SISTEMA
SOLAR
FOTOVOLTAIC
DEL
MAS
ESPIGALLS DEL GARRAF
REPOSICIÓ I ADEQUACIÓ
PORXO DE CAN PALLOFA
MILLORES I OPTIMITZACIÓ
DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA
PER
ACONSEGUIR
4
ESPIGUES, LA CERTIFICACIÓ
Q DE QUALITAT TURÍSTICA I
L’ADHESIÓ A LA CARTA
EUROPEA
DE
TURISME
SOSTENIBLE

2.250,00 €

1803002304 16

MSY

52145790Y

OLIVERAS CAMPS, M.
ROSA

CONNEXIÓ AIGUA POTABLE

4.500,00 €

1803002306 01

MILLORA DE
TÈRMIC
I
ENERGÈTICA

3.600,00 €

1803002306 02

53 HAPA
54 HAPA

MSY

47700106S

GARCIA VENDRELL, DAVID

L’AÏLLAMENT
L’EFICIÈNCIA

Àrea de Presidència
Secretaria General

Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

55 HAPA

MSY

38643708M

ROCA SERRA, TEODORO

56 HAPA

MSY

46727608A

MEDINA SERRAHIMA,
ROGER

57 HAPA

MSY

36575963Y

SOLER ADILLON, CONRAD

58 HAPA

MSY

77061880N

MASÓ GÓMEZ, LOURDES

59 HAPA

MSY

33942817S

PINEDA MIR, MARIA ANNA

60 HAPA

MSY

77310771C

DEUMAL BRUNET, NÚRIA

61 HAPA

MSY

77058507C

PASCUAL ILLA, PERE

62 HAPA

MCO

38760635T

PUIG PLA, JOSEP

63 HAPA

MCO

77276104Z

SOLER BOSCH, JAIME
PEDRO

64 HAPA

MCO

40983355T

ROSSINI, JUAN MARIO

65 HAPA

MCO

38789655V

BURJONS PORTET,
JOAQUIM

66 HAPA

MCO

43503649T

GALLEGO MORAL, SERGI

67 HAPA

MCO

68 HAPA

LIT

37730978F

69 HAPA

SMA

37972311R

70 HAPA

SMA

G59435404

43392486L

CONESA TOMAS, GEMMA

RUHÍ PLANAS, MA TERESA
ABADAL MONCLUS,
ESTANISLAO
ASSOCIACIÓ AMICS DE
REIXAC
BESER HERNÁNDEZ,
BENILDE
CARMONA OROZCO,
SANDRA
SALARICH MOLIST, MARIA
ASSUMPTA

71 HAPA

FOIX

38273060W

72

BM

MSY

38148155X

73

BM

MSY

37723009L

74

BM

MSY

53122095F

COSTA MORATÓ, PAULA

75

BM

MSY

37270010M

PÉREZ OSORIO, JUAN
CARLOS

76

BM

MSY

38837505G

PASCUAL PARERA, JOAN

36963967T

ROS VILANOVA,
MONTSERRAT

77

BM

MSY

Subvenció
concedida

Operació
comptable

4.500,00 €

1803002306 03

3.600,00€

1803002306 04

2.090,28 €

1803002306 05

4.500,00 €

1803002306 06

3.420,00 €

1803002306 07

4.500,00 €

1803002306 08

4.500,00 €

1803002306 09

4.500,00 €

1803002306 10

3.577,92 €

1803002306 11

4.500,00 €

1803002306 12

4.500,00 €

1803002306 13

3.600,00 €

1803002306 14

1.587,66 €

1803002306 15

3.600,00 €

1803002306 16

1.522,25 €

1803002306 17

REHABILITACIÓ
COBERTA
LOCAL AMICS DE REIXAC

2.700,00 €

1803002306 18

RESTAURACIÓ
PEDRA

DE

3.600,00 €

1803002306 19

ESTUFA

1.327,52 €

1803002310 01

INSTAL·LACIÓ
ESTUFA
LLENYA TANCADA
INSTAL·LACIÓ
ESTUFA
LLENYA TANCADA
TANCAR LLAR DE FOC AMB
INSERT METÀL·LIC
SUBMINISTRE I MUNTATGE
ESTUFA DE PÈL·LETS
SUBMINISTRE I MUNTATGE
ESTUFA DE BIOMASSA

1.613,01 €

1803002310 02

809,00 €

1803002310 03

986,58 €

1803002310 04

1.020,00 €

1803002310 05

1.848,00 €

1803002310 06

Objecte
ADAPTACIÓ DE L’ACCÉS A
LA
VIVENDA
PER
MINUSVÀLIDS
INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE
RECOL·LECCIÓ
D’AIGÜES
PLUVIALS
TEULADA
I
CONNEXIÓ AMB DIPÒSIT
SOTERRAT I CANVIS DE
VIDRES DE FINESTRES
SUBSTITUCIÓ
DE
CINC
TANCAMENTS
DE
L’HABITATGE
REHABILITACIÓ
TEULADA
MASIA EL CRUELLS
MILLORA HABITATGE MAS
SERRABARDINA
GESTIÓ
EFICIENT
DE
L’AIGUA DE L’HABITATGE CONSTRUCCIÓ
D’UNA
BASSA
INSTAL·LACIÓ
SOLAR
FOTOVOLTAICA
OBRES DE CONSOLIDACIÓ
DE LA PARET DE LA FAÇANA
NORD DE CA L'ARENAS
REPARACIÓ TEULADA DE
CAN NANAS D'OLZINELLES
REPARACIÓ TEULADA DE
MASIA
TREBALLS
DE
REHABILITACIÓ PARCIAL DE
CA L'AMAT
REHABILITACIÓ COHORTS I
PRIMERA PLANA DEL MAS
TERRADAS DEL PORTELL
REPARACIÓ DE LA CANAL
DEL
PATI
INTERIOR
I
REPARACIÓ DE LA COBERTA
MALMESA DE LA ZONA
NORD-OEST DE LA CASA
MILLORES
D’ESTALVI
ENERGÈTIC
AMB
COL·LOCACIÓ DE PANELLS
SOLARS I BATERIA DE LITI
ARRANJAMENT FAÇANA

INSTAL·LACIÓ
PÈL·LETS

MUR

Àrea de Presidència
Secretaria General

Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

78

BM

MSY

52156740P

PEÑA I BUSQUETS,
FRANCESC

79

BM

MSY

36965398M

SERRA PERUCHO, JAVIER

80

BM

MSY

46206672V

PARERA PASCUAL,
TERESA

81

BM

MSY

36965709V

SERRET MORLÀ, JOAN

82

BM

MSY

43446032K

DURAN GARRIGÓS, XAVI

83

BM

MSY

43631281M

SALOMÓ I CIURANETA,
GLÒRIA

84

BM

MSY

40287907A

MOLINS FERRER, JOSEP
IGNASI

85

BM

MSY

37414601H

BORRELL PORTABELLA,
JOAN

86

BM

MSY

43527454T

BALADA SABÉ, JORDI

87

BM

MSY

38541519M

RUIZ BAUTISTA, JOSÉ LUIS

88

BM

MSY

52169805D

LÓPEZ ALEMAN, BERNAT

89

BM

MSY

52155002H

GELADÓ ESTAPÉ, RICARD

90

BM

MSY

38698860A

VILÀ VIÑAS, SALVADOR

91

BM

MSY

46337135R

ROIG PUIG, MARIA

92

BM

MSY

47812106M

GÓMEZ DURAN, GEMMA

93

BM

MSY

35011880S

ZARATE CASTILLO, MARIA
BALAGUER BASSO,
MELCHOR
RIBAS DE POUPLANA,
LLUÍS
ORTIGOSA SASOT, MARIA
LOURDES

94

BM

MCO

38141891W

Objecte
SUBMINISTRE I MUNTATGE
DE
RECUPERADOR
DE
CALOR PER INSERTAR A
LLAR DE FOC
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE
BIOMASSA
SUBMINISTRE I MUNTATGE
CALDERA DE BIOMASSA
INSTAL·LAR UN INSERT A
LLENYA EN EL CAU DE LA
LLAR DE FOC
RETIRAR
CALDERA
DE
GASOIL
I
COL·LOCAR
CALDERA A LLENYA "LLAR
DE FOC" AL MENJADOR
INSTAL·LACIÓ
RECUPERADOR DE CALOR
PER A CALEFACTAR UN
HABITATGE
MITJANÇANT
COMBUSTIÓ DE LLENYA
SUBSTITUCIÓ CALDERA DE
GASOIL PER CALDERA DE
BIOMASSA
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE
BIOMASSA A CAN PALLOBET
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DE
BIOMASSA
INSTAL·LACIÓ ESTUFA DE
BIOMASSA
TANCAR LLAR DE FOC AMB
INSERT METÀL·LIC
CLIMATITZACIÓ
I
ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIÓ
DE BIOMASSA A LA VIVENDA
SUBSTITUCIÓ CALDERA DE
GASOIL PER INSTAL·LACIÓ
DE BIOMASSA
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE
BIOMASSA A CAN JAN
ESTUFA DE PÈL·LETS /
INSTAL·LACIÓ
DE
FINESTRES D’ALUMINI

Subvenció
concedida

Operació
comptable

1.319,36 €

1803002310 07

2.720,91 €

1803002310 08

3.271,80 €

1803002310 09

1.304,92 €

1803002310 10

2.006,12 €

1803002310 11

543,75 €

1803002310 12

7.360,00 €

1803002310 13

6.800,00 €

1803002310 14

3.395,96 €

1803002310 15

1.900,00 €

1803002310 16

747,95 €

1803002310 17

1.305,00 €

1803002310 18

2.362,50 €

1803002310 19

6.618,01 €

1803002310 20

1.612,33 €

1803002310 21

645,75 €

1803002310 22

SISTEMA DE CALEFACCIÓ
SERVIT PER LLAR DE FOC

6.299,91 €

1803002310 23

INSTAL·LACIÓ
DE BIOMASSA

CALEFACCIÓ

5.418,35 €

1803002310 24

INSTAL·LACIÓ
ESTUFA
PÈL·LETS
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE
BIOMASSA A LA MASIA DE
SANT MATEU

1.778,99 €

1803002310 25

ESTUFA DE PÈL·LETS

95

BM

MCO

40307951Z

96

BM

SMA

37686268D

97

BM

SLI

B64719818

MANSO RIERA DE SANT
MATEU, SL

G63322614

INSTITUT
D'ARQUITECTURA
AVANÇADA DE
CATALUNYA

INSTAL·LACIÓ TÈRMICA AMB
BIOMASSA

7.360,00 €

1803002310 27

CLOTS ARQUEOLOGIA

VIII
CAMPANYA
D’EXCAVACIONS
ARQUEOLÒGIQUES
AL
JACIMENT IBÈRIC DEL PUIG
DEL CASTELL DE SAMALÚS

800,00 €

1803002316 01

98

99

BM

EC

COL

MSY

G65506115

6.400,00 €

1803002310 26

Àrea de Presidència
Secretaria General

Sol·licitant

Objecte

Subvenció
concedida

Operació
comptable

COORDINADORA PER A LA
SALVAGUARDA DEL
MONTSENY
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
MARTÍ L'HUMÀ DE LA
GARRIGA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
MONTSENY ACTIU
CERCLE FILATÈLIC I
NUMISMÀTIC DE RIPOLL

PUBLICACIÓ DE LA SITJA
DEL LLOP - REVISTA DEL
MONTSENY (2018)

800,00 €

1803002316 02

CICLE RERAVERA "ÉSSERS
MITOLÒGICS
DEL
MONTSENY"

700,00 €

1803002316 03

ORGANITZACIÓ DE LA FESTA
MAJOR DE SANT MARTÍ 2018

640,00 €

1803002316 04

MOSTRA FILATÈLICA I DE
COL·LECCIONISME
CELEBRACIÓ D'ACTIVITATS
DE CARÀCTER CULTURAL
VINCULADES A L'OBJECTIU
DE DONAR SUPORT AL
FOMENT DE LA CULTURA
POPULAR I TRADICIONAL

592,00 €

1803002316 05

480,00 €

1803002316 06

CLUB EXCURSIONISTA DE
SANT QUIRZE

VI TRAIL DEL BISAURA

800,00 €

1803002316 07

G61355871

ASSOCIACIÓ DE DEFENSA
FORESTAL LA CONRERIA

JORNADA
TÈCNICA
EL
SISTEMA DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS AL PARC DE LA
SERRALADA LITORAL A LA
CONRERIA

560,00 €

1803002316 08

II SETMANA DELS BOSCOS
DEL MARESME

320,00 €

1803002316 09

EDICIÓ LLIBRE XXXIX RONDA
VALLESANA, 7 OCTUBRE
2018

640,00 €

1803002316 10

725,00 €

1803002316 11

700,00 €

1803002316 12

640,00 €

1803002316 13

VII MARXA SANT ANDREU

800,00 €

1803002316 14

Línia

Parc

NIF

100

EC

MSY

G58516410

101

EC

MSY

G63198782

102

EC

MSY

G62009659

103

EC

MTQ

G17106790

104

EC

MTQ

G65758757

COLLA GEGANTERA DE
MONTESQUIU

105

EC

MTQ

G61456810

106

EC

LIT

107

EC

LIT

G66867771

ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS
DE BOSCOS DEL
MARESME

108

EC

LIT

G58066598

UNIÓ EXCURSIONISTA DE
SABADELL - UES

109

EC

MCO

G59750604

110

EC

MCO

G61995684

FEDERACIÓ DE LES ADF
DEL MARESME

111

EC

MCO

G59916114

NATURA, ENTITAT DE MEDI
AMBIENT

112

EC

MCO

G65734949

ASSOCIACIÓ D'AMICS
ESCOLTES DEL
MONTNEGRE

113

EC

MCO

G61391850

FUNDACIÓ CARLES
BLANCH

CAMP DE TREBALL AL PARC
DE EL MONTNEGRE I EL
CORREDOR

800,00 €

1803002316 15

114

EC

MCO

G58132895

AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA
CATALUNYA

PROJECTE
"HABITATGES
PERDUTS, VIURE DINS DELS
PARCS NATURALS"

800,00 €

1803002316 16

800,00 €

1803002316 17

780,00 €

1803002316 18

ASSOCIACIÓ CASAL CALIU
VISITA A UN PARC NATURAL
EL DOLMEN DE
VALLGORGUINA

115

EC

MCO

G60194511

ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS DEL
MONTNEGRE I EL
CORREDOR

116

EC

GRF

G67010579

ASSOCIACIÓ LLAPIS I
LLAVORS

CURS DESCOBERTA MEDI
NATURAL I APROFITAMENTS
FORESTALS
PEL
VOLUNTARIAT ADF
EXPOSICIÓ ELS BOSCOS
DEL
MONTNEGRECORREDOR

PUBLICACIÓ PER DIFONDRE
ELS VALORS NATURALS I
ETNOLÒGICS
DEL
MONTNEGRE
I
EL
CORREDOR. DIVULGACIÓ DE
LA
GESTIÓ
FORESTAL
SOSTENIBLE
LLEGENDES DEL PARC DEL
GARRAF

Àrea de Presidència
Secretaria General

Línia

Parc

NIF

Objecte

Subvenció
concedida

Operació
comptable

EL FERRET. ITINERARI DEL
CAST.
COVA
DE
CAN
SADURNÍ - PLA D'ARDENYA

640,00 €

1803002316 19

ACTUALITZAR
CATÀLEG
PLANTES
VASCULARS
INVASORES DEL PARC

640,00 €

1803002316 20

SORTIDES DE NATURA AL
PARC DE LA SERRALADA DE
MARINA

800,00 €

1803002316 21

XXII CAMINADA SERRALADA
DE MARINA
PUBLICACIÓ LLIBRE RECULL
DEU ANYS DE JORNADES
ECOLOGISTES
DE
PATRIMONI NATURAL DE LA
S. MARINA
"ELS VERTEBRATS DE LA
SERRALADA DE MARINA"
SORTIDES CULTURALS PER
SANT
LLORENÇ
I
PER
SERRALADA LITORAL

800,00 €

1803002316 22

640,00 €

1803002316 23

800,00 €

1803002316 24

550,00 €

1803002316 25

PASSEJADA MUSICAL PER
LES ARENES

147,00 €

1803002316 26

800,00 €

1803002316 27

800,00 €

1803002316 28

Sol·licitant

CIPAG. COL·LECTIU PER A
LA INVESTIGACIÓ DE LA
PREHISTÒRIA I
G64644271
L’ARQUEOLOGIA DE
GARRAF-ORDAL
CENTRE D'ESTUDIS DE LA
NATURA DEL
V59323634
BARCELONÈS NORD
ASSOCIACIÓ EDULIS PER A
LA DIVULGACIÓ I L'ESTUDI
G64771876
DE LA CIÈNCIA I EL MEDI
AMBIENT
CLUB MUNTANYENC
G59367540
MOLLET

117

EC

GRF

118

EC

SMA

119

EC

SMA

120

EC

SMA

121

EC

SMA

G63030613

ASSOCIACIÓ ELS VERDS
DE BADALONA

122

EC

SMA

G64586225

BIOSFERA, ASSOCIACIÓ
D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

123

EC

SLL

G65031817

ASSOCIACIÓ
EXCURSIONISTA ALTIPLÀ

124

EC

SLL

G67048017

ASSOCIACIÓ CULTURAL
ACCIÓ MUSICAL
CASTELLAR

125

EC

SLL

G08858961

FEDERACIÓ CATALANA
D’ESPELEOLOGIA

126

EC

SLL

G67172486

ASSOCIACIÓ COL·LECTIU
PERE QUART

CONTROL I ESTUDI DE
CASOS D’HIPÒXIA EN LES
CAVITATS DELS PARCS
ACTIVITATS
CULTURALS
DEDICADES A JOAN OLIVER,
PERE QUART

Total subvencions concedides:

276.223,90 €

Segon.- Desestimar les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte:
Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

1

EAR

MSY

79281331D

OLLÉ MARTÍ, JORDI

2

EAR

MSY

V64856214

3

EAR

MSY

G65434896

4

EAR

GRF

F08976797

5

EAR

MCO

40983260C

6

EAR

FOIX

35060112Q

7

EF

MSY

A58495441

8

EF

MSY

37260593H

SAT PASTURES DEL
MONTSENY
FUNDACIÓ VIVER DE BELLLLOC
CAN PERE SCCL

Motiu
Per no aportar la documentació necessària fixada a
les Bases de les Subvencions
Per haver rebut una subvenció l’any 2017
Per haver rebut una subvenció l’any 2017

Per haver rebut una subvenció l’any 2017
Per no aportar la documentació necessària fixada a
ROSSINI AGUILAR, ROSVALDO
les Bases de les Subvencions
SOGAS MITJANS, MARIA
Per no aportar la documentació necessària fixada a
CARMEN
les Bases de les Subvencions
Per haver rebut una subvenció l’any 2017
TURÓ DE GRENYS, SA
Per no aportar la documentació necessària fixada a
ROVIRA VIÑOLAS, CLARA
les Bases de les Subvencions
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Línia

Parc

9

EF

SLL

NIF
20402146L

Sol·licitant

10

EF

MCO

36228994S

MONRABÀ VIDAL, MARIA
TERESA

11

EF

MCO

38141891W

BALAGUER BASSO, MELCHOR

12 EF MCO
MSY
13 ES
HAPA
MSY
14
HAPA
MSY
15

43672182N

MANYER PAGÈS, ANNA

Perquè es concedeix subvenció en la línia de
Biomassa 2018
Per haver rebut una subvenció l’any 2017

J17839499
36506600B

EDUCA VILADRAU SCP

Per trobar-se fora d’àmbit

SERRÀ NINET, JOSEP

Per trobar-se en sòl urbà

77114144C

MASNOU MIQUEL, CALIXT

16 HAPA MSY

46337135R

ROIG PUIG, MARIA

17
18
19
20
21
22
23

HAPA

MCO

77110119C

COMPAÑÓ FIBLA, JOAN

HAPA

MCO

43672429Y

HAPA

GRF

37837588N

HAPA

FOIX

BM

MSY

77119291S
39014603N

BM

MSY

38148053T

JIMÉNEZ I BARGALLÓ, LAURA

Per trobar-se fora d’àmbit

BM

MSY

45827098N

24

BM

MSY

47920056Q

25
26

BM

MCO

11834406D

BLASCO FRANCH, PAU
GONZÁLEZ MÁRQUEZ,
JENNYFER
HURTADO SOLER, FRANCISCO

Per trobar-se fora d’àmbit (Girona)
Per presentar la sol·licitud de subvenció fora de
termini
Per trobar-se fora de parc

BM

SMA

47273883M

27

EC

MCO

G62141486

CUESTA SAEZ, LINO

Motiu
Per no aportar la documentació necessària fixada a
les Bases de les Subvencions
Per defunció de la titular

Per no ser imprescindible per ser habilitat
Per atorgar-se una subvenció en la línia de
Biomassa 2018
Per haver rebut una subvenció l’any 2017

Per haver rebut una subvenció l’any 2017
EDO SALÓ, MÒNICA
BARTRA ROIG, ALFONS MARIA Per trobar-se fora de parc
Renúncia
ALEMANY RUIZ, ESTER
CALABRIA RUIZ, ESTEBAN

BALCELLS ROCA, JAUME
CENTRE D'ESTUDIS
ARGENTONINS JAUME
CLAVELL

Per trobar-se fora d’àmbit (Girona)

Per trobar-se fora de parc
Per no aportar la documentació necessària fixada a
les Bases de les Subvencions

Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa per import de DOS-CENTS
SETANTA-SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
(276.223,90 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents:
ANY 2018
50402/17230/47900
50402/17230/48901
50402/17230/77000
Any 2019

53.246,50.- eur
18.994,00.- eur
115.061,55.- eur

condicionat a l’existència de crèdit
50402/17230/47900
50402/17230/77000

19.021,86.- eur
69.899,99.- eur

Quart.- ALLIBERAR el saldo sobrant de les següents aplicacions econòmiques:
ANY 2018
50402/17230/47900
50402/17230/48901

18.753,50.- eur
9.006,00.- eur
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Any 2019

50402/17230/77000
50402/17230/78900

6.198,45.- eur
6.000.00.- eur

50402/17230/47900
50402/17230/77000
50402/17230/78900

28.978,14.- eur
9.100,01.- eur
2.100,00.- eur

Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies, senyor president. També, agrairem una explicació d’aquest
dictamen a la propera Comissió Informativa.
I el senyor Castells diu: Doncs, anem apuntant i així serà.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria destinada a entitats
sense ànim de lucre, per al desenvolupament de projectes i activitats destinades
a la sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient en l'àmbit
local, per a l’any 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Gerència de Serveis de
Medi Ambient, va considerar la importància de fomentar projectes i activitats
d’interès públic o social, recolzats en les següents finalitats:
 El desenvolupament de projectes d’Aprenentatge Servei ambientals vinculats a
la millora ambiental del territori i/o municipi que es duguin a terme de forma
coordinada entre entitats, centres educatius i ens locals. Aquests projectes
poden incloure el disseny inicial del projecte d’Aprenentatge Servei, la posada en
funcionament, l’execució del projecte o l’avaluació.
 La realització de projectes d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la
realització d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes
aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. És a dir, projectes en rius,
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basses, rieres, etc. que busquin donar a conèixer el seu valor ecològic, social i
patrimonial i la seva funcionalitat i importància com element d’adaptació al canvi
climàtic. També s’inclouen projectes per conscienciar la població sobre els
problemes que afecten a aquests ecosistemes, com per exemple la presència
d’espècies exòtiques i invasores i com podem contribuir a l seva solució.
 La sensibilització ambiental i participació ciutadana en projectes i activitats sobre
millora de la qualitat de l’aire i mobilitat sostenible. Projectes especialment
desenvolupats en entorns urbans, que contribueixin a la reducció de la
contaminació atmosfèrica i la millora de la salut de les persones per mitjà de la
promoció d’hàbits de mobilitat saludables i sostenibles, la millora del verd urbà i
la conscienciació de la població en l’ús eficient de l’energia i l’ús d’energies
renovables.
2. Per les finalitats esmentades es va considerar oportú obrir una convocatòria per a la
concessió d’ajuts econòmics a favor d’associacions, fundacions i altres entitats
sense ànim de lucre que desenvolupin activitats i serveis en matèria de medi
ambient, en l’àmbit territorial de la província de Barcelona.
3. Per acord de Junta de Govern núm. 200/18, de data 26 d’abril de 2018, es va
aprovar la convocatòria.
4. L’import total destinat al foment les actuacions esmentades ha estat de 50.000,00 €
destinats per a 2018.
5. D’acord amb el que estableixen les bases específiques de la convocatòria núm.
201820185120009833, el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 28 de
maig de 2018. El centre gestor va rebre en tot el període un total de 37 sol·licituds,
de les quals s’han acceptat 35, ja que dues no van emprar els mitjans de
presentació establerts a la base 6 de la convocatòria i no es va poder esmenar dins
de termini. Aquestes són:
Nom de l’entitat

Nom de l'actuació

NIF

Associación de
Permacultura ATTA

GPS: Gestión
Permacultural del
Sistema

G6639877

La vida a les basses
està en perill!

G67058792

Associació Grup de
Recerca de l’Escola
de Natira de Parets
del Vallès (GRENP)

Valoració
Sol·licitud rebuda per correu
electrònic el 28 de maig a les
12:56 h. a l’Àrea d’Atenció de les
Persones i a l’Àrea d’Espais
Naturals i Medi Ambient. No arriba
a les responsables tècniques de
l’OTEPA fins al matí del dia 29.
Sol·licitud rebuda per correu
electrònic el 28 de maig a les
23:42 h.

Les 35 sol·licituds que es van acceptar van ser les següents:
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Nom de l'entitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A Granel sccl
ADENC (Associació per la
Defesa i l'Estudi de la
Natura)
ADF Sant Sadurní
Associació Animal Latitude
Associació Catalana
d'Enginyeria sense
Fronteres
Associació de Defensa i
Estudi de la Fauna i Flora
Autòctona (ADEFFA)
Associació Ecoserveis
Associació El Mussol per
la protecció del paisatge
Associació Espigoladors

NIF
F66973348
G59074484

Fes reviure el Ripoll - Descobrim la Natura als
Barris de Sabadell

G61681601
G65439440

El bosc i l'hort de les escoles
Animals a la Ciutat

G60910528

Projecte de sensibilització i pedagogia social
respecte la gestió de l'aigua a Barcelona

G64330673

Tancant el cercle

G60037348
G63012512
G66264953

10 Associació Garraf Coopera G65768475
11

Associació Hàbitats

G17530346

12

Associació Hàbitats

G17530346

13
14
15
16

Associació per a la
Promoció del Transport
G60353398
Públic
AV Font dels Capellans
G58422701
Bicicleta Club Catalunya –
G62538103
BACC
Biosfera. Associació
d'Educació Ambiental

Centre d'Estudis
Comarcals del Baix
Llobregat
Col·legi d'Ambientòlegs de
18
Catalunya (COAMB)
Federació d'Associacions
19
de Veïns de Manresa
Federación
20
Iberoamericana de
Urbanistas
17

Nom de l'actuació
Quin impacte tenim sobre el medi ambient amb
les nostres accions diàries i com reduir-lo

XX Fòrum de l'Energia Sostenible. La ciutat que
ens mou.
Millorem l'estat de les rieres i torrents de la
Floresta (Sant Cugat del Vallès)
APS Plançó: aprenent amb la terra
Recuperació de l'entorn del Garraf amb
activitats d'aprenentatge i servei ambientals
amb la ciutadania, cap a la sostenibilitat del
Garraf.
Projecte Rius: conèixer, compartir i conservar
els rius de Barcelona
Aprenentatge-servei als instituts de Barcelona:
de la classe al riu
Campanya "El transport públic et dona més"
La Font, verda i neta!
Puja't a la bici: Biciescola per a adults

G64586225

Padrillob: Educació ambiental i participació
ciutadana com a eines per a la conservació i
restauració de l'ecosistema fluvial del riu
Llobregat a l'Hospitalet

G08890659

El Baix Llobregat, font de l'Àrea Metropolitana.
Itineraris

G63594873

Exploradors sostenibles: tallers i jocs sobre
turisme responsable per als més petits

G58816273

Préstec de bicis

G66105628

PostCarCity
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21
22

Nom de l'entitat
Femarec SCCL

NIF
F59197996

Fundación Acción
Bienestar y Desarrollo

G65715385

Fundació Aigües de
23 Manresa - Junta de la
Sèquia
24

Fundació Catalana de
l'Esplai

Fundació d'Ecologia del
25 Foc i Gestió d'Incendis
Pau Costa Alcubierre
26 Fundació Marianao
Fundació per a la
27 Conservació i Recuperació
d'Animals Marins CRAM
Fundació Universitària
28
Balmes
Fundación Pueblo para
29
Pueblo
30 La Gaiata
Lliga per la defensa del
31 patrimoni natural,
DEPANA
32 L'Arada SCCL
Natura Entitat de Medi
Ambient
34 Posidonia Green Project
33

35 SEO/BirdLife

Nom de l'actuació
Tallers ambientals: les 3R en joc
Fuel Poverty Group: Xarxa per l'eradicació de la
probresa energètica en col·lectius en situació
de vulnerabilitat social

G-60181955 La Sèquia, font de vida
"Alumnes Gestors del Territori". Suport al
G-61096368 Servei comunitari de Joves estudiants al Delta
del Llobregat
G-55536098 Mefitu (Els Boscos Mediterranis, el Foc i Tu)
G-61740627 Horts comunitaris de Can Pinyol
G-61111852

Disseny i implantació del projecte
d'Aprenentatge i Servei "Escamot Blau"

G-58020124

El bosc del riu, activitat d'educació i
sensibilització ambiental

G-63059521 Cultivemos el Clima y la Comunidad en Tordera
G-55516504 Anem a pasturar
G-58459280 D'on venen les tortugues
20 anys després del foc: diàlegs entre el món
rural i el món urbà
Projecte d'Educació Ambiental per a la
G-59916114
naturalització de les dunes de Mataró
G-66689480 Orquestra Reusònica
Disseny d'un projecte d'aprenentatge i servei
G-28795961 ambiental en un espai natural: Les Llobateres
(Sant Celoni)
F-25628579

Fonaments de dret
1.

El marc legal pel qual es regeixen les subvencions 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).

2.

L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant
OGS), va ser aprovada per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que
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va esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província el dia 9 de maig de 2017.
3.

Per acord de Junta de Govern núm. 200/18, de data 26 d’abril de 2018, es va
aprovar la convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre, per el
desenvolupament de projectes i activitats destinades a la sensibilització i
participació ciutadana en matèria de medi ambient en l'àmbit local, per l’any 2018.

4.

L’OGS 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.

5.

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) de la LGS.

6.

L’article 23.2 de la LGS regula la convocatòria iniciada d’ofici per l’òrgan
competent en els procediments de concessió en règim de concurrència
competitiva. Tanmateix, l’OGS preveu en el Títol V la regulació corresponent al
procediment de concurrència competitiva.

7.

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’OGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), es va publicar en data 7 de maig de 2018 un extracte de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació 396712.

8.

La clàusula número 12 de l’esmentada convocatòria, estableix que la proposta de
la 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.

9.

Prèviament a la proposta que ha d’elaborar l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor ha
elaborat un informe, en data 2 de juliol de 2018, valorant les sol·licituds
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.

10. L’òrgan col·legiat ha formulat una proposta formalitzada en la corresponent Acta
de data 3 de juliol de 2017.
11. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
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l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar
la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
12. Decret núm. 6737/18, de 28 de juny (BOPB de 3.7.2018), de nomenaments dels
membres de la Junta de Govern, delegació de competències per part de la
Presidència i règim de sessions.
En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència,
següents:

l’adopció dels

ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre, per el desenvolupament de
projectes i activitats destinades a la sensibilització i participació ciutadana en matèria
de medi ambient en l'àmbit local, per l’any 2018, d’acord amb la proposta de l’òrgan
col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi
relacionen:
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Id.

Nom de l'entitat

16

Biosfera. Associació d'Educació
Ambiental

10

Associació Garraf Coopera

15

Bicicleta Club Catalunya - BACC
Fundació per a la Conservació i
Recuperació d'Animals Marins CRAM

27

CIF

Nom de l'actuació

Padrillob: Educació ambiental i participació ciutadana com
G-64586225 a eines per a la conservació i restauració de l'ecosistema
fluvial del riu Llobregat a l'Hospitalet
Recuperació de l'entorn del Garraf amb activitats
G-65768475 d'aprenentatge i servei ambientals amb la ciutadania, cap
a la sostenibilitat del Garraf.
G-62538103 Puja't a la bici: Biciescola per a adults
Disseny i implantació del projecte d'Aprenentatge i Servei
G-61111852
"Escamot Blau"
El bosc del riu, activitat d'educació i sensibilització
G-58020124
ambiental
Aprenentatge-servei als instituts de Barcelona: de la
G-17530346
classe al riu

Import
sol·licitat
(€)

Import
Posició Puntuació
concedit (€)
pressup.
total
2018

5.900,00

4.720,00

1

95

2.000,00

1.600,00

2

95

4.300,00

3.440,00

3

90

2.250,00

1.800,00

4

90

4.284,00

2.785,00

5

85

6.000,00

3.900,00

6

85

5.400,00

3.510,00

7

85

5.959,00

3.873,00

8

85

6.000,00

3.900,00

9

85

6.000,00

3.900,00

10

80

450,00

450,00

11

80

28

Fundació Universitària Balmes

12

Associació Hàbitats

6

Associació de Defensa i Estudi de la
Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA)

24

Fundació Catalana de l'Esplai

35

SEO/BirdLife

2

ADENC (Associació per la Defensa i
l'Estudi de la Natura)

8

Associació El Mussol per la protecció
del paisatge

G-63012512

23

Fundació Aigües de Manresa - Junta
de la Sèquia

G-60181955 La Sèquia, font de vida

5.933,00

3.856,00

12

80

17

Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat

G-08890659 El Baix Llobregat, font de l'Àrea Metropolitana. Itineraris

1.950,00

1.266,00

13

80

G-64330673 Tancant el cercle
"Alumnes Gestors del Territori". Suport al Servei
comunitari de Joves estudiants al Delta del Llobregat
Disseny d'un projecte d'aprenentatge i servei ambiental
G-28795961
en un espai natural: Les Llobateres (Sant Celoni)
Fes reviure el Ripoll - Descobrim la Natura als Barris de
G-59074484
Sabadell
G-61096368

Millorem l'estat de les rieres i torrents de la Floresta (Sant
Cugat del Vallès)
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Id.

Nom de l'entitat

9

Associació Espigoladors

13

Associació per a la Promoció del
Transport Públic

20

Federación Iberoamericana de
Urbanistas

7

Associació Ecoserveis

CIF

Nom de l'actuació

Import
sol·licitat
(€)

Import
Posició Puntuació
concedit (€)
pressup.
total
2018

G-66264953 APS Plançó: aprenent amb la terra

6.000,00

3.000,00

14

75

G-60353398 Campanya "El transport públic et dona més"

4.000,00

2.000,00

15

75

G-66105628 PostCarCity

6.000,00

3.000,00

16

75

G-60037348 XX Fòrum de l'Energia Sostenible. La ciutat que ens mou.

6.000,00

3.000,00

17

70

78.426,00

50.000,00

TOTAL
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Segon. DESESTIMAR les següents sol·licituds:
2.1.

Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos:


Id.

19

25

3

S’han desestimat 3 sol·licituds per menor valoració i manca de recursos.
Nom de l’entitat

Federació d'Associacions de Veïns de
Manresa

Fundació d'Ecologia del Foc i Gestió
d'Incendis Pau Costa Alcubierre

ADF Sant Sadurní

CIF

Títol del projecte

G-58816273 Préstec de bicis

Mefitu (Els Boscos
G-55536098 Mediterranis, el Foc
i Tu)

G-61681601

El bosc i l'hort de les
escoles

Puntuació
C1 C2 C3 C4 TOTAL
10 15 25 50 100
5

5

5

10

10

10

15

15

10

25

25

25

55

55

50

Valoració

Es tracta d'una proposta
coincideix amb la finalitat i
subvenció
però
que
desestimada per menor
manca de recursos.
Es tracta d'una proposta
coincideix amb la finalitat i
subvenció
però
que
desestimada per menor
manca de recursos.
Es tracta d'una proposta
coincideix amb la finalitat i
subvenció
però
que
desestimada per menor
manca de recursos.

interessant i
objecte de la
ha
estat
valoració i
interessant i
objecte de la
ha
estat
valoració i
interessant i
objecte de la
ha
estat
valoració i
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2.2.

Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits establerts en la convocatòria:


S’han desestimat 14 sol·licituds per incompliment de les condicions específiques de la base 2.2.

Id.

Nom de l'entitat

1

A Granel sccl

4

Associació Animal Latitude

5

Associació Catalana d'Enginyeria sense
Fronteres

14

AV Font dels Capellans

18

Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
(COAMB)

21

Femarec SCCL

22

Fundación Acción Bienestar y Desarrollo

26

Fundació Marianao

29

Fundación Pueblo para Pueblo

30

La Gaiata

31
32

CIF

Nom de l'actuació
Requeriment
Quin impacte tenim sobre el medi ambient
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
47641376-G amb les nostres accions diàries i com reduir(base 2.2)
lo
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
G-65439440 Animals a la Ciutat
(base 2.2)
Projecte de sensibilització i pedagogia social No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
60910528-G
respecte la gestió de l'aigua a Barcelona
(base 2.2)
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
G-58422701 La Font, verda i neta!
(base 2.2)
Exploradors sostenibles: tallers i jocs sobre No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
G-63594873
turisme responsable per als més petits
(base 2.2)
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
F-59197996 Tallers ambientals: les 3R en joc
(base 2.2)
Fuel Poverty Group: Xarxa per l'eradicació
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
G-65715385 de la probresa energètica en col·lectius en
(base 2.2)
situació de vulnerabilitat social
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
G-61740627 Horts comunitaris de Can Pinyol
(base 2.2)
G-63059521

Cultivemos el Clima y la Comunidad en
Tordera

G-55516504 Anem a pasturar

Lliga per la defensa del patrimoni natural,
G-58459280 D'on venen les tortugues
DEPANA
L'Arada SCCL

F25628579

20 anys després del foc: diàlegs entre el
món rural i el món urbà

No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
(base 2.2)
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
(base 2.2)
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
(base 2.2)
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
(base 2.2)
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Id.

Nom de l'entitat

CIF

33

Natura Entitat de Medi Ambient

G-59916114

34

Posidonia Green Project

2.3.

Projecte d'Educació Ambiental per a la
naturalització de les dunes de Mataró

G-66689480 Orquestra Reusònica

Requeriment
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
(base 2.2)
No s'ajusta a la finalitat de les subvencions
(base 2.2)

Sol·licituds desestimades segons el previst a la base 6 de la convocatòria:


S’ha desestimat 1 projecte segons el previst a la base 6 de la convocatòria.
Nom de l'entitat

11

Nom de l'actuació

Associació Hàbitats

CIF
G-17530346

Nom de l'actuació
Projecte Rius: conèixer, compartir i
conservar els rius de Barcelona.

Requeriment
L’entitat presenta dos projectes. S’ha
desestimat el de menor puntuació (base 6)
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Tercer. DISPOSAR la despesa que es destinarà per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria per un import de cinquanta mil
euros (50.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50500/17221/48900 del
pressupost de despeses de 2018 de la Diputació de Barcelona.
Quart. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria per a la instal·lació de
calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o
pèl·lets, per als anys 2018 i 2019.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. L’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Gerència de Serveis de Medi
Ambient, va dur a terme la iniciativa per implantar i utilitzar energies renovables com
la fotovoltaica i la biomassa forestal en les instal·lacions municipals i, a més, té el
propòsit concret de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), el
compliment dels objectius del Pacte d’Alcaldes a través del PAES (Pla d’Acció
d’Energia Sostenible) i la promoció de les energies renovables.
2. Per la iniciativa esmentada i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de
Subvencions, es va considerar oportú obrir una convocatòria per a la concessió
d’ajuts econòmics a favor dels ens locals de la província de Barcelona, per a la
instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella
forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019.
3. Per acord de Junta de Govern núm. 230/18, de data 10 de maig de 2018, es va
aprovar la convocatòria.
4. L’import total de la convocatòria es va aprovar per un milió cinc-cents mil euros
(1.500.000,00 €), assignant 150.000,00 € a l’exercici 2018 i 1.350.000,00 € a
l’exercici 2019.
5. D’acord amb el que estableixen les bases específiques de la convocatòria núm.
201820185120009963, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, a favor d’ens locals de la província de
Barcelona, per a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals,
aprovades per la Junta de Govern, en sessió de data 10 de maig de 2018, han estat
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presentades un total de 29 sol·licituds, amb un import total sol·licitat inicial que
s’eleva a 3.677.505,51 €. Aquestes sol·licituds han estat les següents:
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Municipi
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Sant Martí de Tous
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Fogars de Montclús
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Perafita

Import sol·licitat
58.167,07 €
123.292,78 €
248.432,68 €
154.329,21 €
56.000,00 €
145.825,83 €
62.183,08 €
221.705,27 €
28.000,00 €
218.804,66 €
40.356,73 €
86.542,55 €
64.881,64 €
266.315,08 €
121.953,99 €
225.836,76 €
233.540,73 €
152.902,64 €
43.935,21 €
52.795,53 €
75.229,12 €
198.590,24 €
66.056,94 €
55.913,83 €
67.011,76 €
84.592,50 €
250.000,00 €
233.540,73 €
40.768,95 €

Fonaments de dret
1.

El marc legal pel qual es regeixen les subvencions 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).

2.

L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant
OGS), va ser aprovada per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que
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va esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província el dia 9 de maig de 2017.
3.

Per acord de Junta de Govern núm. 230/18, de data 10 de maig de 2018, es va
aprovar la convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions a diversos
ajuntaments de la província de Barcelona, per a la instal·lació de calderes i/o
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, pels
anys 2018 i 2019.

4.

L’OGS 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.

5.

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) de la LGS.

6.

L’article 23.2 de la LGS regula la convocatòria iniciada d’ofici per l’òrgan
competent en els procediments de concessió en règim de concurrència
competitiva. Tanmateix, l’OGS preveu en el Títol V la regulació corresponent al
procediment de concurrència competitiva.

7.

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 de la LGS, i a l’article
19.2 de l’OGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de
15 de desembre de 2015), es va publicar en data 17 de maig de 2018 un extracte
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació
398578.

8.

La clàusula número 14 de l’esmentada convocatòria, estableix que la proposta de
la 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.

9.

Prèviament a la sessió de l’òrgan col·legiat de data 3 de juliol de 2018, l’òrgan
instructor ha elaborat un informe, valorant les sol·licituds presentades, la motivació
del qual consta a l’expedient.

10. L’òrgan col·legiat ha formulat una proposta formalitzada en la corresponent Acta
de data 3 de juliol de 2017.
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11. 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 de la LGS, així com a
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar
la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
12. Decret núm. 6737/18, de 28 de juny (BOPB de 3.7.2018), de nomenaments dels
membres de la Junta de Govern, delegació de competències per part de la
Presidència i règim de sessions.
En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència,
següents:

l’adopció dels

ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions per a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals
alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, pels anys 2018 i 2019, d’acord
amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents ajuntaments
beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen:
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Número
Identificació
Sol·licitud

Ens

25

Ajuntament de Vacarisses

P0829100G

5, 6

6.701,18 €

60.310,58 €

67.011,76 €

4,57

28

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

P0819900B

7, 8

23.354,07 €

210.186,66 €

233.540,73 €

4,52

19

Ajuntament de Santa Maria d'Oló

P0825800F

1, 2

4.393,52 €

39.541,69 €

43.935,21 €

4,40

20

Ajuntament de Cardona

P0804600E

3, 4

5.279,55 €

47.515,98 €

52.795,53 €

4,19

14

Ajuntament de Cabrils

P0803000I

9, 10

13.315,75 €

119.841,79 €

133.157,54 €

3,99

24

Ajuntament de la Garriga

P0808700I

11, 12

5.591,38 €

50.322,45 €

55.913,83 €

3,96

11

Ajuntament de les Masies de Voltregà

P0811600F

13, 14

3.730,67 €

33.576,06 €

37.306,73 €

3,86

18

Ajuntament de Manresa

P0811200E

15, 16

15.290,26 €

137.612,38 €

152.902,64 €

3,67

10

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

P0825900D

17, 18

21.080,47 €

189.724,20 €

210.804,67 €

3,35

22

Ajuntament de Llinars del Vallès

P0810500I

19, 20

19.859,02 €

178.731,22 €

198.590,24 €

3,33

12

Ajuntament de Cardedeu

P0804500G

21, 22

8.654,26 €

77.888,29 €

86.542,55 €

3,23

9

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

P0821400I

23, 24

2.800,00 €

25.200,00 €

28.000,00 €

3,22

8

Ajuntament de Granollers (*)

P0809500B

25, 26

19.949,87 €

179.548,70 €

199.498,57 €

3,20

150.000,00 €

1.350.000,00 €

1.500.000,00 €

NIF Ajuntament

Núm. posició
pressup.

Import total atorgat

Import atorgat
2018

2019

Total

Punts
Totals

(*) D’acord amb la clàusula 13 de la convocatòria, la sol·licitud de l’Ajuntament de Granollers (Núm. ID 8) és la primera sol·licitud que no
pot rebre l’import màxim. Per tant, se li ha atorgat la totalitat de la quantia restant (199.498,57 €) de la partida pressupostària fins
esgotar la consignació pressupostària de la present convocatòria.
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Segon. DESESTIMAR les següents sol·licituds:
1. Sol·licitud repetida
Número
Identificació
Sol·licitud
17

Ens

NIF Ajuntament

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

P0819900B

2. Per Menor valoració i manca de recursos
Número
ID
Sol·licitud

Ens

NIF
Ajuntament

Punts
totals

Número
ID
Sol·licitud

16
3
6
29
27

Ajuntament de Súria
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Teià

P0827400C
P0806300J
P0828700E
P0815900F
P0828100H

3,18
3,17
3,10
2,92
2,71

15
1
23
7
13

26

Ajuntament de Fogars de Montclús

P0808000D

2,52

4

5
21

Ajuntament d'Oristà
Ajuntament de Sant Llorenç Savall

P0815000E
P0822100D

2,42
2,42

2

NIF
Ajuntament

Punts
totals

Ajuntament de Moià
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera

P0813700B
P0807000E
P0813600D
P0803400A
P0807100C

2,40
2,26
2,17
2,10
1,92

P0820600E

1,88

Ajuntament de Sant Martí de Tous

P0822600C

1,40

Ens
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Tercer. DISPOSAR la despesa que es destinarà per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria per un import d’un milió cinc-cents
mil euros (1.500.000,00 €), dels quals:
 Cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’any 2018, i
 Un milió tres-cents cinquanta mil (1.350.000,00 €), a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/50500/17210/76200 del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient.
Quart. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa referida a l’acord anterior.
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de recursos materials consistents en “Tallers ambientals per a
municipis de menys de 20.000 habitants” per a la realització de diverses
actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, i desestimar diverses sol·licituds per menor
valoració.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos.
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris
preestablerts, i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la
valoració obtinguda.
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3. El recurs inclòs en el Catàleg “Tallers ambientals per a municipis de fins a 20.000
habitants”, d’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, s’ha de concedir
mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquest recurs, l’Oficina Tècnica d’Educació
i Promoció Ambiental ha elaborat l’informe d’instrucció, que conté l’explicació de la
forma objectiva de com s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes
rellevants relatius a la mateixa instrucció.
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’establert en l’article 19
del règim del Catàleg.
6. L’esmentat òrgan col·legiat ha examinat els aspectes que s’indiquen a continuació.
De les decisions adoptades en la reunió, el/la secretari/ària de l’òrgan n’ha estès
una acta i en la que:
-

Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.

-

S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.

-

S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.

-

S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor
valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.

7. El recurs material de “Tallers Ambientals per a municipis de fins a 20.000
habitants” que es desenvoluparà en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’estructura en 93 tallers adreçats a
89 ajuntaments, els quals es prestaran mitjançant contractació externa per la via
de la contractació menor i d’altra banda amb mitjans personals i materials del
centre gestor en la següent proporció:
7.1. Contractació externa
L’Oficina Tècnica de d’Educació i Promoció Ambiental no disposa de recursos
humans suficients i adients per executar els 89 tallers que s’han encarregat a
través de la contractació externa, la qual es farà mitjançant el procediment de
contractació menor.
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7.2. Mitjans propis
No obstant, existeixen 4 tallers anomenats “Ecoemprenedors” que es
desenvoluparan amb els mitjans personals i materials de Diputació de
Barcelona.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018,
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.
2. Decret núm. 6737/18, de 28 de juny (BOPB de 3.7.2018), de nomenaments dels
membres de la Junta de Govern, delegació de competències per part de la
Presidència i règim de sessions.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. CONCEDIR el recursos materials consistents en “Tallers ambientals per a
municipis de menys de 20.000 habitants” per a la realització de de les següents
actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”:
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1.1.

Contractació externa
Recurs: Tallers ambientals per a municipis de menys de 20.000 habitants

Núm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ens

Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de Rosanes
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de la Garriga

NIF

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

P0800600I
P0800700G
P0800900C
P0801000A
P0801300E
P0801800D
P0802000J
P0802200F
P0802300D
P0802900A
P0803100G
P0803700D
P0803800B
P0803900J
P0804000H
P0805200C
P0805300A
P0805800J
P0806300J
P0806500E
P0806700A
P0807100C
P0807400G
P0813300A
P0809600J
P0808700I

Sortim de compres
Ecoauditors
Planeta amenaçat titelles al rescat
Llums, càmera i acció
Planeta amenaçat titelles al rescat
L'aigua que no es beu
Planeta amenaçat titelles al rescat
Planeta amenaçat titelles al rescat
Planeta amenaçat titelles al rescat
L'aigua que no es beu
Ecomural
Planeta amenaçat titelles al rescat
Poesia i rapsodia pel medi ambient
L'ombra dels plàstics
La bombeta Marieta
L'hort ecològic
Llums, càmera i acció
Planeta amenaçat titelles al rescat
Construcció escalfador termosolar
Planeta amenaçat titelles al rescat
Planeta amenaçat titelles al rescat
Planeta amenaçat titelles al rescat
Sortim de compres
Sortim de compres
Construcció escalfador termosolar
Planeta amenaçat titelles al rescat

1840007640
1840003985
1840009834
1840004475
1840012297
1840012427
1840005394
1840002375
1840010630
1840006016
1840004554
1840012117
1840011952
1840005806
1840012261
1840010019
1840004538
1840009345
1840003824
1840006292
1840011184
1840000495
1840012528
1840001574
1840009180
1840003558

Codi XGL

18/Y/258469
18/Y/258488
18/Y/258489
18/Y/258501
18/Y/258506
18/Y/258508
18/Y/258509
18/Y/258510
18/Y/258511
18/Y/258512
18/Y/258513
18/Y/258514
18/Y/258515
18/Y/258516
18/Y/258517
18/Y/258518
18/Y/258519
18/Y/258520
18/Y/258521
18/Y/258522
18/Y/258523
18/Y/258524
18/Y/258525
18/Y/258526
18/Y/258528
18/Y/258530

Aportació
estimada
de la
Puntuació
Diputació
(EUR)

302,50
338,80
242,00
399,30
242,00
278,30
242,00
242,00
242,00
278,30
1.210,00
242,00
278,30
302,50
181,50
270,00
399,30
242,00
300,00
242,00
242,00
242,00
302,50
302,50
300,00
242,00

80
80
80
100
80
80
80
60
80
60
100
80
80
80
80
80
100
100
80
80
60
80
60
80
60
100
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Núm.

Ens

NIF

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament del Papiol
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

P0810400B
P0802700E
P0825400E
P0810600G
P0811400A
P0811800B
P0811900J
P0813700B
P0812600E
P0813000G
P0812500G
P0813400I
P0813500F
P0813600D
P0812800A
P0813900H
P0814000F
P0814200B
P0814400H
P0814700A
P0814800I
P0815700J
P0816600A
P0818100J
P0817000C
P0819700F
P0820200D
P0820300B

L'ombra de plàstics
La fàbrica de sons
L'hort ecològic
Planeta amenaçat titelles al rescat
Ecomural
Llums, càmera i acció
La fàbrica de sons
La Bombeta Marieta
L'aigua que no es beu
Tres porquets
La fàbrica de sons
Llums, càmera i acció
L'hort ecològic
La fàbrica de sons
Construcció escalfador termosolar
Planeta amenaçat titelles al rescat
Sortim de compres
Tres porquets
La fàbrica de sons
Planeta amenaçat titelles al rescat
Planeta amenaçat titelles al rescat
L'ombra de plàstics
Ecoauditors
La fàbrica de sons
La Bombeta Marieta
Ecomural
Llums, càmera i acció
La Bombeta Marieta

1840007393
1840010616
1840011021
1840007315
1840005323
1840007893
1840008886
1840009724
1840007248
1840001121
1840012069
1840011121
1840008967
1840005818
1840008257
1840003270
1840012385
1840001831
1840008904
1840012178
1840009500
1840010017
1840011430
1840006719
1840003584
1840007033
1840012891
1840011360

Codi XGL

18/Y/258532
18/Y/258533
18/Y/258539
18/Y/258540
18/Y/258541
18/Y/258542
18/Y/258543
18/Y/258545
18/Y/258546
18/Y/258547
18/Y/258548
18/Y/258549
18/Y/258550
18/Y/258551
18/Y/258552
18/Y/258553
18/Y/258554
18/Y/258555
18/Y/258556
18/Y/258557
18/Y/258558
18/Y/258559
18/Y/258560
18/Y/258561
18/Y/258562
18/Y/258563
18/Y/258564
18/Y/258565

Aportació
estimada
de la
Puntuació
Diputació
(EUR)

302,50
302,50
270,00
242,00
1.210,00
399,30
302,50
181,50
278,30
290,00
302,50
399,30
270,00
302,50
300,00
242,00
302,50
290,00
302,50
242,00
242,00
302,50
338,80
302,50
181,50
1.210,00
399,30
181,50

80
60
100
60
100
80
80
100
60
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
60
80
60
60
100
100
80
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Aportació
estimada
de la
Puntuació
Diputació
(EUR)

Núm.

Ens

NIF

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73

Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Ajuntament de Santa Susanna
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Talamanca
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Torelló

P0820900I
P0821200C
P0821400I
P0819200G
P0822500E
P0831100C
P0821800J
P0821900H
P0822000F
P0822900G
P0823200A
P0823600B
P0823700J
P0823800H
P0826400D
P0824800G
P0824900E
P0825000C

Sortim de compres
Construcció escalfador termosolar
L'hort ecològic
Ecomural
L'hort ecològic
Planeta amenaçat titelles al rescat
Construcció escalfador termosolar
La Bombeta Marieta
Mou-te amb els 4 elements
Ecoauditors
La fàbrica de sons
La Bombeta Marieta
Tres porquets
Construcció escalfador termosolar
La Bombeta Marieta
Sortim de compres
Construcció escalfador termosolar
L'ombra de plàstics

1840005737
1840012234
1840011582
1840010197
1840003420
1840002278
1840004317
1840007872
1840011557
1840002347
1840012210
1840009633
1840007083
1840011954
1840007813
1840005702
1840006425
1840007109

18/Y/258566
18/Y/258567
18/Y/258568
18/Y/258569
18/Y/258570
18/Y/258571
18/Y/258572
18/Y/258573
18/Y/258574
18/Y/258575
18/Y/258576
18/Y/258577
18/Y/258578
18/Y/258579
18/Y/258585
18/Y/258586
18/Y/258587
18/Y/258589

302,50
300,00
270,00
1.210,00
270,00
242,00
300,00
181,50
455,00
338,80
302,50
181,50
290,00
300,00
181,50
302,50
300,00
302,50

60
80
80
100
80
80
80
80
80
60
60
60
60
100
100
80
60
60

P0825100A

La fàbrica de sons

1840005417

18/Y/258590

302,50

100

P0825900D

L'hort ecològic

1840010883

18/Y/258591

540,00

100

P0825800F
P0826100J
P0827300E
P0827400C
P0827700F
P0828000J
P0828100H
P0828500I

L'aigua que no es beu
Llums, càmera i acció
La fàbrica de sons
L'aigua que no es beu
Mou-te amb els 4 elements
La bombeta Marieta
La Bombeta Marieta
Ecomural

1840004777
1840011213
1840000297
1840009343
1840006129
1840011958
1840005396
1840007392

18/Y/258592
18/Y/258593
18/Y/258594
18/Y/258596
18/Y/258599
18/Y/258603
18/Y/258607
18/Y/258608

278,30
399,30
302,50
278,30
455,00
181,50
181,50
1.210,00

80
60
60
100
60
60
80
100

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Codi XGL
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Núm.

84
85
86
87
88
89

Ens

Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallbona d'Anoia
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Vilanova del Vallès

1.2.

NIF

P0829100G
P0829200E
P0829500H
P0829600F
P0830000F
P0831000E

Núm.
registre
inicial PMT

Actuació

L'ombra de plàstics
1840004497
Ecoauditors
1840011483
L'aigua que no es beu
1840011350
Sortim de compres-Ecoemprenedors
1840011278
Planeta amenaçat titelles al rescat
1840012211
Construcció escalfador termosolar
1840002703
Aportació estimada de la Diputació (EUR)

Aportació
estimada
de la
Puntuació
Diputació
(EUR)

Codi XGL

18/Y/258609
18/Y/258610
18/Y/258611
18/Y/258612
18/Y/258613
18/Y/258614

302,50
338,80
278,30
302,50
242,00
300,00
29.919,10

Mitjans propis

Ens

Tallers ambientals per a municipis de menys de 20.000 habitants
Núm. registre
NIF
Actuació
Codi XGL
inicial PMT

Ajuntament de Campins
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Vallirana

P0803800B
P0805800J
P0826200H
P0829600F

Ecoemprenedors
Ecoemprenedors
Ecoemprenedors
Ecoemprenedors

1840011952
1840009345
1840007040
1840011278

18/Y/258515
18/Y/258520
18/Y/258584
18/Y/258612

Puntuació
80
100
100
100

80
60
60
100
60
80
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Segon. RETENIR crèdit per import de vint-i-nou mil nou-cents dinou euros amb deu
cèntims (29.919,10 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17221/22790
del pressupost de l’exercici 2018 d’aquesta corporació, per fer front als recursos
materials concedits.
Tercer. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a
l’aportació estimada, aquesta quedarà automàticament reduïda en la mateixa
proporció.
Quart. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions de
transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
L’ajuntament un cop concedit un recurs, podrà renunciar mitjançant un comunicat a
través d’una sol·licitud general que deurà de presentar des del portal municipal de
tràmits, des de la sol·licitud inicial que va presentar.
Cinquè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre
gestor estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es
concreten en hores de dedicació d’un tècnic superior per impartir aquests tallers
(aproximadament seran 5 hores de dedicació per taller, comptant impartició,
desplaçament i preparació).
Sisè. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim fins al 14 de desembre de 2018.
2. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació,
advertint-lo que, de no fer-ho, es procedirà, prèvia audiència de 15 dies comptats
des del dia següent a la notificació, a la revocació de la concessió del recurs.
3. Les activitats necessàries que ha de realitzar l’ens destinatari per poder prestar el
recurs:
3.1. Caldrà que l'ens local beneficiari ompli una enquesta d'avaluació del taller
realitzat.
3.2. És necessari teniu una persona de referencia durant el desenvolupament de
l'activitat.
3.3. No es realitzaran tallers per a menys de 10 persones. En general, 1 taller va
destinat a 25 persones aproximadament.
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Setè. DESESTIMAR sol·licituds per menor valoració:
Sol·licituds desestimades per manca de capacitat pressupostària i per puntuació en la vinculació de l'activitat a d'altres
programes municipals – Recursos materials
Puntuació
Núm.
Ens
NIF
Actuació
registre
Punts
Punts
Puntuació
inicial PMT
població actuació
total
Titelles al planeta
Ajuntament d'Abrera
P0800100J
1840008326
50
0
50
amenaçat
Titelles al planeta
Ajuntament de Cabrils
P0803000I
1840010082
50
0
50
amenaçat
Realització d'un
Ajuntament de Cardona
P0804600E
1840007696
50
0
50
ecomural
Mou-te amb els 4
Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H
1840009478
50
0
50
elements
Mou-te amb els 4
Ajuntament de Collsuspina
P0806900G
1840012845
50
0
50
elements
Ajuntament de Cubelles
P0807300I
La Bombeta Marieta
1840012755
50
0
50
Titelles al planeta
Ajuntament de Fogars de la Selva
P0808100B
1840005596
50
0
50
amenaçat
Ajuntament de Gallifa
P0808600A
Sense especificar
1840012866
50
0
50
Ajuntament de Gelida
P0809000C
Sense especificar
1840012866
50
0
50
Realització d'un
Ajuntament de Rupit i Pruit
P0818500A
1840008766
50
0
50
ecomural

Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.”
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de recursos tècnics consistents en “Elaboració de mapes de soroll,
mapes de capacitat acústica i plans d’acció” per a la realització de diverses
actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, així com acceptar el desistiment de tres
ajuntaments.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la
convocatòria per a la concessió de recursos.
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris
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preestablerts, i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la
valoració obtinguda.
3. El recurs inclòs en el Catàleg “Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat
acústica i plans d’acció”, d’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, s’ha de
concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquest recurs, l’Oficina d’Avaluació i
Gestió Ambiental ha elaborat l’informe d’instrucció, que conté l’explicació de la
forma objectiva de com s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes
rellevants relatius a la mateixa instrucció.
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’establert en l’article 19
del règim del Catàleg.
6. L’esmentat òrgan col·legiat ha examinat els aspectes que s’indiquen a continuació.
De les decisions adoptades en la reunió, el/la secretari/ària de l’òrgan n’ha estès
una acta i en la que:
-

-

Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor
valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.

7. El recurs tècnic de “l’Oficina d’Avaluació i Gestió Ambiental” que es desenvoluparà
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, és un recurs que es destinarà a 15 ajuntaments, els quals es
prestaran mitjançant contractació externa per la via de la contractació menor i
d’altra banda amb mitjans personals i materials del centre gestor en la següent
proporció:
7.1. Contractació externa
L’Oficina d’Avaluació i Gestió Ambiental no disposa de recursos humans
suficients i adients per prestar el servei als 15 ajuntaments esmentats, raó per
la qual encarregarà a través de la contractació externa la prestació del servei a
6 ajuntaments, la qual es farà mitjançant el procediment de contractació menor.
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7.2. Mitjans propis
Amb els mitjans personals i materials de Diputació de Barcelona es prestarà el
servei a 9 ajuntaments.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018,
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.
2. Decret núm. 6737/18, de 28 de juny (BOPB de 3.7.2018), de nomenaments dels
membres de la Junta de Govern, delegació de competències per part de la
Presidència i règim de sessions.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en “Elaboració de mapes de soroll,
mapes de capacitat acústica i plans d’acció” per a la realització de de les següents
actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”:
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1.1.

Contractació externa
Recurs: Elaboració de mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d’acció

Núm.

Ens

NIF

1

Ajuntament de Granollers

P0809500B

2
3
4
5
6

Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Vallromanes

P0812000H
P0818600I
P0819900B
P0820400J
P0829700D

1.2.

Núm.
registre
inicial PMT

Actuació

Desenvolupament accions millora qualitat
1840026013
acústica
Actualització del mapa de soroll
1840010337
Pla d’acció
1840010813
Pla d’acció
1840007763
Proposta mapa de capacitat acústica
1840001078
Proposta mapa de capacitat acústica
1840021109
Aportació estimada de la Diputació (EUR)

Aportació estimada de la
Diputació (EUR)
Codi XGL

18/Y/260359
18/Y/260360
18/Y/260361
18/Y/260363
18/Y/260364
18/Y/260368

Puntuacions

2018

2019

Total

Punts
habitants

Punts
per
temàtica

Puntuació
total

4.000,00

0

4.000,00

42

25

67

6.000,00
15.000,00
10.000,00
12.000,00
5.000,00
52.000,00

29
12
38
36
50

25
40
40
50
40

54
52
78
86
90

6.000,00
0
7.500,00 7.500,00
5.000,00 5.000,00
6.000,00 6.000,00
5.000,00
0
33.500,00 18.500,00

Mitjans propis

Núm.

Ens

NIF

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls

P0831200A
P0807200A
P0807600B
P0819300E
P0821600D
P0821900H
P0827900B
P0830200B
P0830100D

Actualització del mapa estratègic
Actualització del mapa estratègic
Actualització del mapa estratègic
Actualització del mapa estratègic
Actualització del mapa estratègic
Actualització del mapa estratègic
Actualització del mapa estratègic
Actualització del mapa estratègic
Actualització del mapa estratègic

1840008014
1840021568
1840008007
1840005544
1840009043
1840007635
1840006648
1840023193
1840016279

18/Y/260353
18/Y/260356
18/Y/260357
18/Y/260362
18/Y/260365
18/Y/260366
18/Y/260367
18/Y/260369
18/Y/260370

Puntuacions
Punts
Punts
Puntuació
per
habitants
total
temàtica
50
40
90
37
40
77
45
40
85
47
40
87
47
40
87
50
40
90
11
40
51
41
40
81
50
40
90

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. RETENIR crèdit per import de cinquanta-dos mil euros (52.000,00 €), per fer
front als recursos tècnics concedits, dels quals:
 Trenta-tres mil cinc-cents euros (33.500,00 €) a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/50500/17220/22750 del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’any 2018, i
 Divuit mil cinc-cents euros (18.500,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50500/17220/22750 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient.
Tercer. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a
l’aportació estimada, aquesta quedarà automàticament reduïda en la mateixa
proporció.
Quart. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions de
transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
L’ajuntament un cop concedit un recurs, podrà renunciar mitjançant un comunicat a
través d’una sol·licitud general que deurà de presentar des del portal municipal de
tràmits, des de la sol·licitud inicial que va presentar.
Cinquè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans consistent en dos tècnics
superiors i dos tècnics auxiliars durant 30 dies des de l’inici del servei, per prestar
serveis amb els sis ajuntaments amb mitjans propis.
Sisè. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim fins a l’1 de juliol de 2019.
2. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació,
advertint-lo que, de no fer-ho, es procedirà, prèvia audiència de 15 dies comptats
des del dia següent a la notificació, a la revocació de la concessió del recurs.
3. L’ens destinatari està obligat a comunicar una persona de referència a la Diputació
de Barcelona durant el desenvolupament de l’activitat.
Setè. DECLARAR els següents desistiments per part de l’ens sol·licitant:
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Número de
registre PMT
1840005056
1840025650
1840007674

Ens local
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Pacs del Penedès

Vuitè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar la
quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social, que passarà d’1.400.000 € a
1.417.499,95 €, i la quantitat estimada per a l’àmbit de Serveis de Tutela, que
passarà de 150.000 € a 132.500,05 €, i l’aprovació de la concessió de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva a favor
d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2018, en l’àmbit de Benestar Social,
l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de
persones amb discapacitat i/o malaltia mental i l’àmbit de Serveis de Tutela.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de
2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat social que tinguin
per finalitat afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les polítiques i accions
per garantir la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes
les persones, el suport a les activitats de Respir i la millora de la qualitat de vida de les
persones amb capacitat modificada i les seves famílies, per a l’exercici 2018, per un
import màxim de 2.400.000,00.-€
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 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),
es va publicar en data 1 de març de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació 387569.
Vista la clàusula 14 de les bases específiques de l’esmentada convocatòria, que
estableix que la proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un
òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vist que per a poder elaborar aquesta proposta, la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a
les Persones, com a òrgan instructor, va encarregar als serveis tècnics de les
Gerències de Serveis de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania la valoració dels
projectes presentats a aquesta convocatòria.
Vist que els criteris objectius per a la valoració d’aquests projectes han estat els que
establia la base 11 de la convocatòria i que són els següents:
Criteris generals: es valorarà fins a un màxim de 60 punts els següents criteris:
1. Identificació de la necessitat i impacte social del projecte: fins a un màxim de 10
punts.
2. Formulació, concreció i coherència dels objectius i les activitats: fins a un màxim de
10 punts.
3. Definició del pla de treball incloent, equip de treball i funcions, calendaritzat i
coherent amb els objectius i activitats plantejades: fins a un màxim de 8 punts.
4. Formulació i concreció dels sistemes d’avaluació i comunicació de l’activitat: fins a
un màxim de 7 punts.
5. Capacitat de l’entitat per desenvolupar el projecte: experiència en projectes de
naturalesa similar, adequació del pressupost al projecte presentat, previsió de
mecanismes d’ajust pressupostari, i elements de qualitat, ètica i transparència en la
gestió: fins a un màxim de 10 punts.
6. Impacte territorial en els beneficiaris del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
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7. Incorporació de la perspectiva de gènere tant en els objectius com en les activitats,
la metodologia i els indicadors de seguiment i avaluació: fins a un màxim de 5
punts.
8. El projecte fomenta la participació de les persones usuàries i les incorpora com
agents actius en les diferents fases i/o actuacions: fins a un màxim de 5 punts
Criteris específics: es valorarà fins a un màxim de 40 punts per a cadascuna de les
temàtiques següents:
- Inclusió social- VIH: fomentar les accions dirigides a la prevenció, detecció i
atenció de persones en situació d'exclusió social. Accions de sensibilització i
prevenció de les persones afectades de VIH i les seves famílies, a través d'activitats
que promoguin l'autonomia personal, que incorporin la participació, l'acció
comunitària i elements d'innovació.
a) Mesures de prevenció i detecció de risc d'exclusió social i/o sensibilització de la
ciutadania: fins a un màxim de 5 punts.
b) Elements d'innovació social i/o intervenció integral: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
d) El projecte incorpora l’acció comunitària com a agents actius en alguna de les
fases del projecte: fins a un màxim de 5 punts.
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’ inclusió social i VIH/ Sida:
fins a un màxim de 20 punts.
- Infància i adolescència en situació de risc social i les seves famílies: foment de
les accions adreçades a la prevenció, la detecció i la disminució de situacions de
risc social, que contemplin la participació i la capacitació dels infants, els
adolescents i les famílies.
a) El projecte contempla mesures per a la disminució de les situacions de risc social
d’infants i/o adolescents i les seves famílies mitjançant actuacions de prevenció,
detecció i atenció: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte promou la capacitació de competències parentals i/o el reforç de les
xarxes de suport social i familiar: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
d) El projecte incorpora elements d’innovació: fins a un màxim de 5 punts
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’infància, adolescència en
situació de risc social i les seves famílies: fins a un màxim de 20 punts.
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- Drogodependències: fomentar intervencions socioeducatives i/o d’inserció social
en persones amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies.
a) El projecte contempla les actuacions en adolescents, joves i persones adultes en
situació de risc social i les seves famílies: fins un màxim de 7 punts.
b) El projecte incorpora metodologies i/o elements d’innovació: fins a un màxim de
3 punts.
c) El projecte estimula l’autonomia i la capacitació personal disminuint els riscos
associats al consum de drogues i fomentant l’adquisició d’hàbits saludables: fins
un màxim de 5 punts.
d) El projecte fomenta l’accés i la derivació als recursos de la xarxa comunitària:
fins a un màxim de 5 punts.
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de drogodependències: fins
a un màxim de 20 punts.
- Persones amb discapacitat i/o trastorn mental: fomentar els drets i deures, la
igualtat, la participació i la lluita contra l’estigma per a la plena integració social i la
millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental
contemplant les especificatius de la població i de la comunitat.
a) El projecte és innovador i/o fomenta els drets i deures, la capacitació per a la
presa de decisions, la participació social: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte promou la sensibilització social i/o la reducció de l’estigma: fins a un
màxim de 4 punts.
c) El projecte incorpora la dimensió comunitària -voluntariat, família, amics, veïns,
etc. : fins a un màxim de 3 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5
punts.
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement
dels professionals: fins a un màxim de 3 punts.
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones amb
discapacitat i/o trastorn mental: fins a un màxim de 20 punts.
- Persones grans: fomentar l'envelliment actiu, el bon tracte, la qualitat de vida i la
prevenció del maltractament de les persones grans que viuen a casa seva, tot
considerant la diversitat existent en aquest grup de població.
a) El projecte contempla accions innovadores i/o de promoció de l’autonomia
personal, atenció centrada en la persona i participació social de les persones
grans: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte contempla accions de foment de les relacions intergeneracionals: fins
a un màxim de 5 punts.
c) El projecte forma part d’un Pla local, Taula o Xarxa: fins a un màxim de 5 punts.
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d) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement
dels professionals: fins a un màxim de 5 punts.
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones grans: fins a un
màxim de 20 punts.
- Famílies cuidadores: activitats de suport adreçades a cuidadors/ores no
professionals de persones amb vulnerabilitat o dependència que millorin la seva
qualitat de vida i les relacions socials.
a) El projecte contempla la disminució de l’aïllament social i la solitud mitjançant la
promoció de les relacions socials: fins a un màxim de 4 punts.
b) El projecte contempla la incorporació de la innovació per afavorir la vida
quotidiana del cuidador: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte contempla accions de suport per a la gestió d’emocions i
apoderament de les persones cuidadores: fins a un màxim de 3 punts.
d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 3
punts.
e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement
dels professionals: fins a un màxim de 5 punts.
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones cuidadores: fins
a un màxim de 20 punts.
- Igualtat i LGTBI: Incorporar la perspectiva de gènere, la promoció de l’equitat, la
lluita contra les violències masclistes, el foment de l’apoderament de les dones i la
sensibilització en matèria LGTBI
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de
l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) El projecte proposa accions o metodologia innovadora: fins a un màxim de 5
punts.
c) El projecte permet ampliar el coneixement sobre la matèria i l’anàlisi de la realitat
social incloent la interseccionalitat: fins a un màxim de 3 punts.
d) Les accions del projecte contemplen la interacció de diferents eixos de
desigualtat, la interseccionalitat i/o les situacions de major vulnerabilitat: fins a un
màxim de 2 punts.
e) Les accions del projecte impulsen la sensibilització de la ciutadania en l’àmbit de
la igualtat de gènere, feminismes i dels drets LGTBI i/o la prevenció de les
violències masclistes: fins a un màxim de 5 punts.
f) El projecte contempla el treball en xarxa i/o accions de transformació social i/o
amb impacte directe a la ciutadania i en el territori de la demarcació de
Barcelona: fins a un màxim de 5 punts.
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- Convivència, diversitat i drets civils: Promoure la convivència veïnal, els drets
civils i la cultura del diàleg a partir d’actuacions educatives i de sensibilització.
Impulsar i facilitar el reconeixement i respecte a la diversitat, la no discriminació i la
igualtat de tracte per raons d’origen i creences o diversitat religiosa.
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de
l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) Les accions afavoreixen el treball en xarxa per l’educació i sensibilització envers
la convivència, el reconeixement de la diversitat, els drets civils i la cultura del
diàleg: fins a un màxim de 5 punts.
c) El projecte incorpora elements innovadors per promoure l’empoderament i la
capacitació de la ciutadania: fins a un màxim de 5 punts.
d) Les accions fomenten el respecte als drets humans i promouen actuacions no
discriminatòries i per la igualtat de tracte (prevenció del racisme, la xenofòbia i la
islamofòbia): fins a un màxim de 10 punts.
- Joventut: Situar el projecte en l'àmbit de les polítiques de joventut, fomentar
accions d'acompanyament i capacitació per tal d'afavorir l'autonomia i
l'emancipació de la gent jove. Promoure la ciutadania activa.
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de
l’àmbit d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts.
b) Nivell de participació de/dels ens local/s on es duen a terme els projectes: fins a
un màxim de 10 punts.
c) La finalitat del projecte gira entorn del creixement personal de la gent jove
orientat a la presa de decisions: fins a un màxim de 5 punts.
d) El projecte treballa en xarxa amb d’altres actors del territori: fins a un màxim de 5
punts.
- Respir: Activitats de recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al
seu càrrec persones amb discapacitat i/o trastorn mental amb la finalitat d’afavorir la
permanència en el domicili i/o donar suport en situacions sobrevingudes.
a) Es descriu el model de Respir de l’entitat i el projecte presentat s’ajusta a aquest
model: fins a un màxim de 5 punts.
b) El projecte s’adapta a les característiques de la població atesa: defineix el tipus
de discapacitat (tipologia, grau, classe) defineix el tipus d’accés al programa, la
rotació, i estableix l’escala de prioritat dels casos de major necessitat: fins a un
màxim de 5 punts.
c) El projecte contempla protocols i/o guies d’organització del Respir (distribució de
l’oferta, contemplació de beques, gestió del temes sanitaris,..): fins a un màxim
de 5 punts.
d) El projecte contempla la innovació i/o el treball en xarxa amb els recursos de
l’entorn per afavorir la inclusió social, la promoció de l’autonomia i el gaudi de les
persones usuàries del servei: fins a un màxim de 5 punts
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e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de Respir: fins a un màxim
de 20 punts.
- Serveis de tutela: fomentar la qualitat de vida, la promoció de l’autonomia i la
inclusió social de les persones tutelades, tot considerant la diversitat existent en
aquest grup de població, així com la sensibilització ciutadana i la participació de les
famílies.
a) El projecte contempla accions de promoció de l’autonomia personal i/o atenció
centrada en la persona: fins a un màxim de 4 punts.
b) El projecte incorpora elements d'innovació social i intervenció integral: fins a un
màxim de 5 punts.
c) El projecte incorpora el treball en xarxa amb l’entorn, l’acció comunitària i/o la
participació de les persones beneficiàries com a agents actius en el projecte: fins
a un màxim de 5 punts
d) El projecte contempla mesures per a la disminució de les situacions de risc social
de les persones tutelades mitjançant actuacions de prevenció, detecció i atenció:
fins a un màxim de 3 punts.
e) El projecte contempla mesures de sensibilització de la ciutadania en l’àmbit dels
serveis de tutela: fins a un màxim de 3 punts.
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones grans: fins a un
màxim de 20 punts.
Atès que la Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona, com a òrgan competent de la instrucció del procediment d’atorgament de
les subvencions, ha detectat que el nombre de sol·licituds en l’àmbit dels Serveis de
Tutela ha estat inferior a l’esperat, mentre que en l’àmbit del Benestar Social s’ha
esdevingut el contrari, amb un augment de projectes estimats.
Atès que en conseqüència, ha proposat a l’òrgan col·legiat responsable de l’elaboració
de la proposta de concessió modificar les quanties inicials estimades per als àmbits de
Benestar Social i de Serveis de Tutela, amb la finalitat de fer front a les variacions
detectades en la demanda esperada, en el sentit de reduir en 17.499,95.-€ la quantitat
consignada per a l’àmbit de Serveis de Tutela, i augmentar en la mateixa quantitat
l’import assignat inicialment per a l’àmbit de Benestar Social.
Atès que l’òrgan competent d’elaborar la proposta de concessió ha donat el vist i plau
a aquesta proposta, i que s’ha procedit a determinar l’import total dels ajuts assignats
per a cada àmbit entre els projectes estimats en base a la puntuació obtinguda, que
s’ha traduït en un import individualitzat de l’ajut (arrodonit a l’alça si la primera xifra
decimal ha estat 5 o més o a la baixa si ha estat menys de 5), seguint el sistema de
càlcul establert en la Base 13 que es basa en 6 trams que premien l’excel·lència
dotant d’un major valor econòmic els punts dels projectes amb més puntuació.
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Atès que en data 27 de juny de 2018, l’òrgan col·legiat ha modificat la proposta de
concessió dels ajuts de l’àmbit de RESPIR atesa l’existència d’una errada en el tram
de puntuació de 70 a 74 punts d’aquest àmbit.
Atès que per tot l’exposat, s’han efectuat per a cada àmbit les valoracions que a
continuació es detallen:
Àmbit de Benestar Social
 Els 10 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 8,10 % del import total
destinat, en concret 114.800,00 € a raó de 141,68 € cada punt obtingut amb la
valoració del projecte
En aquest tram hi ha una entitat, TEB Barcelona SCCL, que demana una quantitat
inferior a la que li tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se li assigna la
quantitat que sol·licitava tot i ser menor a la que li correspondria per puntuació.
 Els 40 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 22,12 % del
import total destinat, això és 313.600,04 € a raó de 99,76 € cada punt obtingut amb
la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 4 entitats, Associació Equilibri - Associació familiars i
amics/gues de malalts mentals, Associació espanyola de les mucopolisacaridosis i
síndromes relacionats, Associació de voluntaris i amics de l'hospital Sant Jaume de
Calella i Associació d’oci inclusiu del Garraf “Vilanova Actua”, que demanen una
quantitat inferior a la que els tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se’ls
assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la que els correspondria per
puntuació.
 Els 35 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 14,88 % del
import total destinat, en concret 210.951,95 € a raó de 83,97 € cada punt obtingut
amb la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 4 entitats, Fundació Vicki Bernadet, Cuida la vida: Associació
de facilitadores pel Benestar, Fundació Rubricatus, Coordinadora nacional de
jubilats i pensionistes de Catalunya, que demanen una quantitat inferior a la que els
tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se’ls assigna la quantitat que
sol·licitaven tot i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
 Els 91 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 25,09 % del
import total destinat, és a dir 355.599,62 € a raó de 55,16 € cada punt obtingut amb
la valoració del projecte.
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En aquest tram hi ha 5 entitats, SIDA Studi, Associació de sordcecs de Catalunya
(Asocidecat), Fundació privada Tac Osona, AGIMM - Associació grup integrador de
minusvàlids de Mataró i el Maresme, Federació catalana de famílies monoparentals,
que demanen una quantitat inferior a la que els tocaria teòricament pels punts
obtinguts així que se’ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la que
els correspondria per puntuació.
 Els 70 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 10,90 % del
import total destinat, això és 154.448,07 € i reben un total de 32,54 € per cada punt
obtingut.
En aquest tram hi ha 3 entitats, L'hora de Deu, Escola lliure El Sol, Fundació
privada i benèfica Assís, que demanen una quantitat inferior a la que els tocaria
teòricament pels punts obtinguts així que se’ls assigna la quantitat que sol·licitaven
tot i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
 Els 225 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 18,91 %
del import total destinat, això és 268.100,27 € i reben un total de 18,66 € per cada
punt obtingut.
En aquest tram hi ha 13 entitats, Associació excursionista Altiplà, Associació de
jubilats i pensionistes Casal d’avis de Folgueroles, Gais positius, Fundació EIR - El
Niu, Associació de pares de discapacitats psíquics del Poble Sec, Associació de
veïns de la Sagrada Família Manresa, Germanor gent gran de Cercs, Associació de
jubilats de Taradell, Associació Bagà Gran, Llar del pensionista Guardiola de
Berguedà, Llar del pensionista Lillet, Associació promotora d'ocupació i serveis
socials, Associació Casal d'Avis El Puig, que demanen una quantitat inferior a la
que els tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se’ls assigna la quantitat
que sol·licitaven tot i ser menor a la que els correspondria per puntuació.
Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
 Els 19 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 23,16 % del import
total destinat, en concret 115.785,43 € a raó de 69,10 € cada punt obtingut amb la
valoració del projecte.
 Els 13 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 11,84 % del
import total destinat, això és 59.215,41 € a raó de 55,61 € cada punt obtingut amb la
valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 1 entitat, Associació Fem Pedagogia per una vida digna per a
tothom, que demana una quantitat inferior al que els correspon, així que se'ls
assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la qual els correspondria per
puntuació.
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 Els 35 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 25,75 % del
import total destinat, en concret 128.772,09 € a raó de 48,81 € cada punt obtingut
amb la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 4 entitats, Associació de Famílies Lesbianes i Gais, Pandora:
Recursos per la Igualtat i la no discriminació de les dones, Associació Catalana de
Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) i Asoc. de hombres por la
igualdad de género (Delegació a Catalunya), que demanen una quantitat inferior al
que els correspon, així que se'ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser
menor a la qual els correspondria per puntuació.
 Els 34 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 17,64 % del
import total destinat, és a dir 88.197,51 € a raó de 37,18 € cada punt obtingut amb
la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 3 entitats, Associació Institut Quotidiana, Associació de Veïns
de la Balconada i Fundació Privada Cultural de Granollers AC, que demanen una
quantitat inferior al que els correspon, així que se'ls assigna la quantitat
que sol·licitaven tot i ser menor a la qual els correspondria per puntuació.
 Els 18 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 6,24 % del
import total destinat, això és 31.208,49 € i reben un total de 25,48 € per cada punt
obtingut.
En aquest tram hi ha 1 entitat, Associació "Atlàntida, professionals per la
Interculturalitat", que demana una quantitat inferior al que els correspon, així que
se'ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la qual els correspondria
per puntuació.
 Els 57 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 15,36 % del
import total destinat, això és 76.820,84 € i reben un total de 20,88 € per cada punt
obtingut.
En aquest tram hi ha 4 entitats, Grup de Joves de Singuerlín, AMPA l'Era de Dalt,
Assoc. Veïns Pla d'en Boet - El Rengle i Asociación Ecuatoriana Intercultural en
Catalunya (ASEI.CAT), que demanen una quantitat inferior al que els correspon,
així que se'ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la qual els
correspondria per puntuació.
Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia
mental
 Els 5 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 29,74 % del import total
destinat, en concret 104.090,00 € a raó de 256,28 € cada punt obtingut amb la
valoració del projecte.
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En aquest tram hi ha 2 entitats, Fundació l’Espiga i Fundació Ampans, que
demanen una quantitat inferior a la que els tocaria teòricament pels punts obtinguts
així que se’ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la que els
correspondria per puntuació.
 Els 6 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 28,60 % del
import total destinat, això és 100.099,98 € a raó de 206,82 € cada punt obtingut
amb la valoració del projecte.
 Els 2 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 5,86 % del
import total destinat, en concret 20.510,00 € a raó de 134,63 € cada punt obtingut
amb la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 1 entitat, APINDEP Ronçana, SCCL, que demana una
quantitat inferior a la que li tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se li
assigna la quantitat que sol·licitava tot i ser menor a la que li correspondria per
puntuació.
 Els 17 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 26,45 % del
import total destinat, és a dir 92.575,00 € a raó de 78,13 € cada punt obtingut amb
la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha 2 entitats, Fundació privada Artesà i Associació TEA Vallés
Occidental, que demanen una quantitat inferior a la que els tocaria teòricament pels
punts obtinguts així que se’ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a
la que els correspondria per puntuació.
 Els 7 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 5,35 % del
import total destinat, això és 18.724,98 € i reben un total de 39,29 € per cada punt
obtingut.
En aquest tram hi ha 1 entitat, Fundació Friends, que demana una quantitat inferior
a la que li tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se li assigna la quantitat
que sol·licitava tot i ser menor a la que li correspondria per puntuació.
 Els 11 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 4,00 % del
import total destinat, això és 13.999,12 € i reben un total de 19,44 € per cada punt
obtingut.
Àmbit de Serveis de Tutela
 Els 2 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 21,28 % del import total
destinat, en concret 28.200,00 € a raó de 165,88 € cada punt obtingut amb la
valoració del projecte.
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 Els 4 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 20,08 % del
import total destinat, això és 26.600,00 € a raó de 115,74 € cada punt obtingut amb
la valoració del projecte.
En aquest tram les quatre entitats, Fundació Privada Lluís Artigues, SOM Fundació
privada catalana Tutelar, Fundació Tutelar l'Esguard i TEB Fundació Privada, que
demanen una quantitat inferior a la que els tocaria teòricament pels punts obtinguts
així que se’ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la que els
correspondria per puntuació.
 Els 4 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 24,53 % del
import total destinat, en concret 32.499,99 € a raó de 113,26 € cada punt obtingut
amb la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha una entitat, Fundació Tutelar del Maresme, que demana una
quantitat inferior a la que li tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se li
assigna la quantitat que sol·licitava tot i ser menor a la que li correspondria per
puntuació.
 Els 5 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 22,53 % del
import total destinat, és a dir 29.849,99 € a raó de 101,50 € cada punt obtingut amb
la valoració del projecte.
En aquest tram hi ha una entitat, Fundació privada Tutelar Santa Maria de
Comabella, que demana una quantitat inferior a la que li tocaria teòricament pels
punts obtinguts així que se li assigna la quantitat que sol·licitava tot i ser menor a la
que li correspondria per puntuació.
 Els 3 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 4,83 % del
import total destinat, això és 6.400,00 € i reben un total de 42,99 € per cada punt
obtingut.
En aquest tram hi ha una entitat, Fundació tutelar d'assessorament i protecció a les
persones amb discapacitat, que demana una quantitat inferior a la que li tocaria
teòricament pels punts obtinguts així que se li assigna la quantitat que sol·licitava
tot i ser menor a la que li correspondria per puntuació.
 Els 6 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 6,75 % del
import total destinat, això és 8.950,01 € i reben un total de 23,85 € per cada punt
obtingut.
En aquest tram hi ha una entitat, Fundació privada tutelar Ampara, que demana una
quantitat inferior a la que li tocaria teòricament pels punts obtinguts així que se li
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assigna la quantitat que sol·licitava tot i ser menor a la que li correspondria per
puntuació.
Atès que en l’esmentada base 11 també s’especificava que els projectes i/o accions
subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en la valoració tècnica per
a ser estimats.
Vistos els informes de valoració de les sol·licituds presentades, la motivació dels quals
consten a l’expedient, de les gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania,
emesos per encàrrec de la coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones, com a
òrgan competent de la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat a partir de la valoració tècnica de les
gerències i al sistema de càlcul basat en trams que s’especifica en la base 13 de la
convocatòria i que ha estat formalitzada en la corresponent Acta de data 7 de juny de
2018 i en la seva modificació de 27 de juny de 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, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vist l’apartar sisè I.2.a. del Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, núm.
6737/18, de 28 de juny, de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a
favor de la Junta de Govern, i publicat al BOPB de 3 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- MODIFICAR la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social que
passarà d’un milió quatre-cents mil euros (1.400.000,00.-€) a un milió quatre-cents
disset mil quatre-cents noranta-nou euros amb noranta-cinc cèntims (1.417.499,95.-€),
i la quantitat estimada per a l’àmbit de Serveis de Tutela que passarà de cent
cinquanta mil euros (150.000.-€) a cent trenta-dos mil cinc-cents euros amb cinc
cèntims (132.500,05.-€).
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Segon.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm.
201820185120009543) per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense
finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per a l’exercici 2018, en l‘àmbit de
Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, l’àmbit del Respir per a les famílies
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i l’àmbit de Serveis de
Tutela, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents
beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
Àmbit del Benestar Social
PETICIÓ
NÚM.

CIF

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

17136

G08828998

16103

G58644865

16315

G58208067

16899

G65472011

16241

F62635859

TEB BARCELONA SCCL

16856

G61611364

ARRELS FUNDACIÓ

16630

G61878831

FUNDACIÓ SALUT I
COMUNITAT

16620

G62860796

16689

G63487607

16290

G64778962

16449

G08998858

FUNDACIÓN PRIVADA
PREVENT

16467

G58650961

FEDERACIÓ CORDIBAIX

16285

G61482659

FUNDACIÓ CATALANA
PER A LA PARÀLISI
CEREBRAL

TOT RAVAL, FUNDACIÓ
PRIVADA
FUNDACIÓ PRIVADA
LLIGA CATALANA
D'AJUDA ONCOLÒGICA
ASOCIACIÓN
SOCIOCULTURAL RADIO
NIKOSIA

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

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

88

12.467,61 €

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

88

12.467,61 €

Xarxa inquieta

87

12.325,94 €

Eines de lluita contra l'estigma

87

12.325,94 €

86

5.000,00 €

85

12.042,58 €

85

12.042,58 €

85

12.042,58 €

85

12.042,58 €

85

12.042,58 €

84

8.379,83 €

84

8.379,83 €

84

8.379,83 €

Tebvist-la televisió del centre
ocupacional del grup TEB
Equip de carrer-Detecció i
acompanyament a les persones en
situació de sensallarisme a la ciutat
de Barcelona
EPF.- en plenes facultats. Prevenció
de riscos vinculats al consum de
drogues i la sexualitat en universitats
"Raval, territori socialment
responsable, 2018"
Servei d'atenció a domicili integral
(SAD-I) per a persones amb càncer
"Radio Nikosia: nous desafiaments
comunitaris en la província de
Barcelona"
UNOMAS: servei integral de foment
de l'autonomia i millora de
l'ocupabilitat de persones amb
discapacitat i/o trastorn de salut
mental
SIADIF - Servei d'informació i
assessorament a la diversitat
funcional
Serveis integrals i individualitzats
d'inclusió per a persones afectades
de paràlisi cerebral
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

16159

G60941861

16261

G61516746

16463

R0800314G

ENTITAT
PRODISCAPACITATS
FUNDACIÓ PRIVADA
TERRASSENCA
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS
D'ALZHEIMER DEL BAIX
LLOBREGAT
CÀRITAS DIOCESANA
DE BARCELONA

16385

F08640997

TALLER JERONI DE
MORAGAS SCCL

16946

G58858416

ASSOCIACIÓ RAUXA

16444

G59546556

16310

G59746982

16434

G62049382

FUNDACIÓ PRIVADA
TRINIJOVE
AEC GRIS FUNDACIÓ
PRIVADA
FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIÓNS DE
FAMILIARS MALATS
D’ALZHEIMER DE
CATALUNYA

16483

G64376239

ASSOCIACIÓ EQUILIBRI.
ASSOCIACIÓ FAMILIARS
I AMICS/GUES DE
MALATS MENTALS.

16163

G63539571

FUNDACIÓ APADO

17355

G64386048

17265

G66774126

16930

G79362497

16533

G63282917

16708

G58049016

16010

G58308099

16885

G58315953

ÊTHOS, ASSOCIACIÓ
PER A LA PREVENCIÓ I
REHABILITACIÓ
INTEGRAL DE LES
DEPENDÈNCIES
FUNDACIÓ CREU
GROGA
SAVE THE CHILDREN
ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA DE LES
MUCOPOLISACARIDOSI
S I SÍNDROMES
RELACIONATS
FUNDACIÓ PRIVADA
PRESIDENT AMAT
ROUMENS (FUPAR)
CENTRO CULTURAL
GITANO LA MINA
ATENEU
SANTCUGATENC

NOM PROJECTE

PUNTS

NOTATURIS, programa integral de
suport psicosocial i ocupacional dirigit
a persones amb discapacitat
intel·lectual i/o trastorn mental

83

8.280,07 €

Aules de memòria terapèutiques

83

8.280,07 €

Serveis d'ajudes econòmiques (SAE)

83

8.280,07 €

82

8.180,31 €

82

8.180,31 €

82

8.180,31 €

82

8.180,31 €

82

8.180,31 €

82

7.800,00 €

81

8.080,55 €

81

8.080,55 €

81

8.080,55 €

81

8.080,55 €

81

4.900,00 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

Creació de tic per enfortir les
capacitats intel·lectuals, la salut
mental i l'envelliment saludable
Tractament d'enolisme crònic,
tabaquisme i altres drogues en
transeünts crònics sense llar.
"Donem un pas endavant" centre
obert d'infància i família Neus Puig
SOFI (servei d'orientació familiar i
individual)
Atenció i suport a les famílies
cuidadores d'un malalt d’Alzheimer
"Projecte equilibri". Projecte d'inclusió
social i d'orientació psicològica i
familiar, per a persones afectades per
malaltia mental i els seus familiars,
que es trobin en risc o situació
d'exclusió social.
Projecte Monitoritzar. Projecte
d'inserció sociolaboral, adreçat a
persones que es troben en risc o
situació d'exclusió social
Centre de dia: programa de
rehabilitació integral i reinserció
socio-laboral
Creixement personal i social en
l'àmbit educatiu
El pati de la manada: recurs
socioeducatiu en la primera infància i
famílies
Promoció a la autonomia personal
dels afectats de MPS i síndromes
relacionades-fisioteràpia a domicili,
psicoteràpia i llar MPS per a nens/es
hospitalitzats.
No perdis el fil
Projecte de inclusió social a la
comunitat gitana del barri de la Mina
Espai de Lleure (Lleure Social per a
persones amb Trastorn Mental Sever)

IMPORT

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

16756

G58377839

ASSOCIACIÓ ALBA

Alba jove. Centre d'atenció
d'adolescents amb problemes
d'addicció i/o conductes
desadaptatives

80

7.980,79 €

16666

G58443771

FUNDACIÓ PRIVADA
BANC DELS ALIMENTS

Més llet

80

7.980,79 €

16741

G58658238

ASSOCIACIÓ DIT I FET

80

7.980,79 €

16624

G59435180

ABD ASSOCIACIÓ
BENESTAR I
DESENVOLUPAMENT

80

7.980,79 €

16910

G60136637

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

7.980,79 €

80

6.000,00 €

ENTITAT

FUNDACIÓ PRIVADA
ÀURIA
FORMACIÓ I TREBALL,
FUNDACIÓ PRIVADA

16697

G60229846

16884

G60316411

ASSOCIACIÓ AMPUTATS
SANT JORDI

16414

G60439189

FUNDACIÓ ACOLLIDA I
ESPERANÇA

16164

G60515012

ANDI DOWN SABADELL

17115

G60531100

ACIDH - ASSOCIACIÓ
CATALANA
D'INTEGRACIÓ I
DESENVOLUPAMENT
HUMÀ

16636

G60889706

17091

G61797197

16439

G61884359

16275

G62893128

16670

G64576739

16974

G65009235

16324

G65469645

16208

G65616526

17173

G61314290

NOM PROJECTE

Participació, autogestió i reciprocitat,
eines de treball de la lluita pel
sensellarisme
PREINFANT- Programa de prevenció
del maltractament infantil (etapa 0-3
anys) i acompanyament a la
maternitat en situacions d'alt risc
psicosocial.
Lleure 360º
Servei d'acompanyament intensificat
a la inserció - IMPULSA'T
Connectat amb la discapacitat!. Els
joves davant la discapacitat,
consciència social i solidaritat.
Servei odontològic pacients socials
(SOPS)
Vida independiente: pis pont i camí a
la nostra llar
Valor(s). Inclusió sociolaboral de les
persones amb intel·ligència límit

Les no estàndards actuem: servei
ASSOCIACIÓ DONES NO
d'atenció psicosocial-laboral de la
ESTÀNDARDS (DONNES)
dona amb discapacitat
ASSOCIACIÓ PER A LA
INTEGRACIÓ DE
"Enclavaments formatius, una nova
PERSONES AMB
eina per a la inserció laboral de
DIFICULTATS
qualitat"
SOCIOLABORALS
"ENTREM-HI"
Programa socioeducatiu croma 2.0:
investigar, descobrir i aprendre FUNDACIÓ AUTÒNOMA
igualtat d'oportunitats en l'accés a
SOLIDÀRIA (FAS)
l'educació d'infants en risc d'exclusió
al Vallès Occidental
FUNDACIÓ PRIVADA
Pisos d'acollida per a persones
HOSPITALITAT MARE DE malaltes i els seus cuidadors/es
DÉU DE LOURDES
desplaçats a Barcelona
AIS, AYUDA A LA
INFANCIA SIN
Aisband
RECURSOS
FUNDACIÓ ÀMBIT
Integració drogodependents
PREVENCIÓ
Servei d'atenció a famílies
APRENEM BARCELONA
especialitzat en TEA - SAFE
FUNDACIÓ ROURE
Botiga solidària
ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS I AMICS DE Club social de salut mental l'encenall
L'HOSPITAL SANT
de Calella
JAUME DE CALELLA

PUNTS

IMPORT

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

16820

G66080474

ASSOCIACIÓ D’OCI
INCLUSIU DEL GARRAF
“VILANOVA ACTUA”

16041

G60764370

ASSOCIACIÓ CATALANA
SINDROME X FRAGIL

16716

G61449104

ASSOCIACIÓ
COORDINADORA
D'AJUDA UNIDA (ACAU)

16298

G63352371

16851

G64216385

17410

G66220153

16323

G58253980

16758

G62781935

16656

G64492713

16799

G65158735

ENTITAT

FUNDACIÓ PRIVADA
LLARS COMPARTIDES
FUNDACIÓ VICKI
BERNADET
CUIDA LA VIDA:
ASSOCIACIÓ DE
FACILITADORES PEL
BENESTAR
CLUB ESPORTIU
DISCAPACITATS SAN
RAFAEL
CENTRE D'ACOLLIDA
ASSÍS
ASSOCIACIÓ AJUDAMPREDEGENT
FUNDACIÓ PER A JOVES
LA CARENA DE
CORNELLÀ
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE MALALTS
D'ALZHEIMER DE
BARCELONA
ASSOCIACIÓ
COORDINADORA DE
COL·LECTIUS DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT DE
L'HOSPITALET
MINYONS ESCOLTES I
GUIES SANT JORDI DE
CATALUNYA
CLUB INFANTIL JUVENIL
SANFELIU - SANT
ILDEGONS
FUNDACIÓ PRIVADA
PER A LA LLUITA
CONTRA L' ESCLEROSI
MÚLTIPLE

NOM PROJECTE
"Sant Joan, Actua!, espai d'oci per a
persones amb discapacitat psíquica,
física i/o sensorial
Atenció a persones amb la síndrome
X Fràgil i acompanyament a les
seves famílies
Programa d'atenció integral i
d'inserció sociolaboral de persones
en risc d'exclusió social amb
habitatges d'inclusió.
Llars compartides. Cohabitatge per a
gent gran amb rendes baixes

PUNTS

IMPORT

80

4.100,00 €

79

6.633,91 €

79

6.633,91 €

79

6.633,91 €

Paraules que fan xarxa

79

5.800,00 €

Dansant sense etiquetes: obrint
camins-biodanza i salut mental.

79

2.000,00 €

Capacitació i suficiència

78

6.549,93 €

Atenció integral a persones en
situació d'exclusió social

78

6.549,93 €

Bitàcora

78

6.549,93 €

Formem i ajudem

78

6.549,93 €

Intervenció integral soci terapèutica
adreçada als familiars cuidadors i a la
persona diagnosticada d’Alzheimer
en fase lleu i moderada

77

6.465,96 €

Gaudim del lleure i millorem la nostra
qualitat de vida

77

6.465,96 €

Cap infant sense cau

76

6.381,99 €

Casal jove 2018

76

6.381,99 €

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

76

6.381,99 €

16441

G58524927

16349

G58774415

17064

G08931974

16978

G58311564

16715

G59165100

16934

G63724405

ASSOCIACIÓ SAÓPRAT

Centre socioeducatiu diürn: SAÓINSERCIÓ (Servei a l'atenció
primària i especialitzada)

76

6.381,99 €

16628

G65715385

FUNDACIÓ ACCIÓ
BENESTAR I
DESENVOLUPAMENT

Comunitat activa per la inclusió social

76

6.381,99 €

16804

G65731374

FUNDACIÓ INTERMEDIA

Llença't: Itineraris
professionalitzadors

76

6.381,99 €

16625

R5800587G

OBLATAS DEL
Dona i prostitució: projecte d'acollida i
SANTÍSSIM REDEMPTOR
d'inclusió social
BARCELONA

76

6.381,99 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.
16570

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

PUNTS

Fer+sa gran
Atenció a famílies cuidadores de
persones afectades per la malaltia de
Parkinson
Llars de vida

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

"A tu lado" programa social de lucha
contra la pobreza y la exclusión
social.

75

6.298,01 €

Taller cos servim

75

6.298,01 €

Projecte sòcio-sanitari
L'humor com a eina pel benestar dels
pacients d'hospitals i dels familiars
Aura habitat

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

75

6.298,01 €

75

2.824,50 €

75

2.150,00 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

F59197996

FEMAREC, SCCL

17068

G58276072

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER AL PARKINSON

16919

G58511981

16087

G60611589

17344

G60739687

16393

G61314621

FUNDACIÓ AVE MARIA
CENTRE CULTURAL DE
FORMACIÓ I OCUPACIÓ
PROFESSIONAL SANT
MARTÍ
ASSOCIACIÓ
D'INTERVENCIÓ EN
DROGODEPENDÈNCIES
D'ÈGARA
FUNDACIÓ ELS XIPRERS

16761

G62123484

PALLAPUPAS

17258

G63435614

17415

G63448799

16044

G64821309

16305

G65497265

17343

G65569659

16653

G65955387

17237

G66241993

16644

R0800324F

16838

G61409678

16183

G59154740

17396

F61969093

17250

F65633703

16927

G08831000

16742

G08897696

AURA FUNDACIÓ
ASSOCIACIÓ ASPERGER
TEA en femení
CATALUNYA
Per un treball digne! - Programa
FUNDACIÓ PRIVADA
Inserció Sociolaboral per a persones
ATENDIS
amb discapacitat intel·lectual
ASSOCIACIÓ
Música i comunitat. Ponts que
ARTRANSFORMA
inspiren
ASSOCIACIÓ DE
FAMÍLIES AMB
Vulnerabilitat
DISCAPACITAT BAIX
MONTSENY (AFADIS)
ASSOCIACIÓ NO SOMOS
No somos invisibles
INVISIBLES
ASSACIACIÓ
L'altre - assessorament i formació en
SOCIOCULTURAL L'
arts escèniques i salut mental
ALTRE FESTIVAL
PARRÒQUIA SANT JOAN
Caliu, espai d'acolliment
D'HORTA
Apropa Lectura: la biblioteca a casa
FUNDACIÓ RUBRICATUS
amb La Fundació Rubricatus
COORDINADORA
NACIONAL DE JUBILATS Gran voluntaris de la comunicació
I PENSIONISTES DE
amb la gent gran
CATALUNYA
Espai socioeducatiu Llefià-servei de
suport a les famílies amb infants 0-3
ISOM SCCL
en situació de risc. Espai familiar la
tribu
Millora de l'ocupabilitat i suport al
L’ESTOC SCCL
treball de les persones amb diversitat
funcional
Definició i desenvolupament un Pla
de Comunicació Intern i Extern per la
FUNDACIÓ PRIVADA
Fundació Casal Benèfic Premianenc.
CASAL BENÈFIC
"El repte de les paraules, la fita de
PREMIANENC
comunicar saviesa, experiència i vida,
la comunicació al servei de les
persones".
FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA SINDROME
Connecta, servei de temps lliure
DE DOWN

IMPORT

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

18857

G08974917

16826

G58219874

16386

G58376872

16030

G60412251

16760

G60526068

16565

G60729084

16435

G61019642

16871

G61183216

16286

G61258935

16207

G61688560

16916

G61749917

17033

G62292545

16961

G62444963

16771

G63214043

16848

G63424519

16381

G64147184

17168

G64251192

16448

G64641582

16762

G64685274

16276

G65100141

16426

G65258659

16225

G65334930

ENTITAT

NOM PROJECTE

AKTUA - Itineraris d'inserció laboral
amb beca-salari per a joves en
situació de risc d'exclusió
ATRA ASSOCIACIÓ
Actua tots per tots
Circuïts de Wellness per a persones
FUNDACIÓ CEO DEL
amb discapacitat: espais de millora
MARESME
de la qualitat de vida
Integració social de les persones amb
ASSOCIACIÓ
discapacitat visual a través dels
DISCAPACITAT VISUAL
serveis de l'entitat i les xerrades de
CATALUNYA:B1+B2+B3
"Canvi de xip".
ASSOCIACIÓ CATALANA Programa d'intervencions adreçades
DE LA SÍNDROME DE
a les noies amb la síndrome de Rett i
RETT
les seves famílies
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ
PAIF "Programa d'atenció integral a
INTEGRAL, FUNDACIÓ
infància i adolescència en situació de
PRIVADA
risc social i les seves famílies"
ASSOCIACIÓ
Llar per a persones en extrema
INICIATIVES SOLIDÀRIES pobresa
CENTRE DE PROMOCIÓ
SOCIAL FRANCESC
En clau d'inserció
PALAU
ASS. CLUB ESPORTIU
Integració social de persones
ESBONAT I AMISTAT
afectades de paràlisi cerebral a
BARCELONA
través de l'esport
ASSOCIACIÓ
Programa d'atenció familiar amb
ESPANYOLA DE LA
infants amb la síndrome Cornelia de
SÍNDROME CORNELIA
Lange
DE LANGE
SALUT MENTAL
Visc al matí
CATALUNYA ANOIA
FUNDACIÓ
HUMANITÀRIA DR.
Servei de voluntariat terapèutic
TRUETA
Servei d'orientació, formació i inserció
FUNDACIÓ FUTUR
sociolaboral (SOFIL)
FUNDACIÓ QUATRE
Servei d'atenció d'infants i famílies
VENTS, FUNDACIÓ
Quatre Vents
PRIVADA
FUNDACIÓ GERMINA
Infants i adolescents millorant el barri
FUNDACIÓ INSTITUT DE Aferra't. Servei per a la millora de
REINSERCIÓ SOCIAL
l'autonomia personal i la ocupabilitat.
FUNDACIÓ PRIVADA
Projecte de suport a l'emancipació de
SERVEI SOLIDARI PER
joves extutelats
LA INCLUSIÓ SOCIAL
Servei d'inserció laboral. Projecte de
FUNDACIÓ PRIVADA
suport a la reinserció laboral de
MAMBRÉ
persones en situació de sense llar.
MEFI-BOSET.- atenció i suport en el
FUNDACIÓ GOEL
lleure a persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies
ASSOCIACIÓ D'OCI
Tempos atenció integral a persones
INCLUSIU SARÄU
ASSOCIACIÓ PER LA
INSERCIÓ SOCIAL I
Pisos assistits: trajecte i eina
LABORAL
FUNDACIÓ PAIDEIA
El nou centre ocupacional Paideia
ASSOCIACIÓ TAPÍS

PUNTS

IMPORT

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

17139

G65671828

17083

G66000522

16398

G66264953

ASSOCIACIÓ
ESPIGOLADORS

16970

G66808957

FUNDACIÓN ADAMA

16404

G81802290

FUNDACIÓN INFANTIL
RONALD MCDONALD CASA RONALD
MCDONALD
BARCELONA

16671

G58433756

SIDA STUDI

17016

G65149601

16558

F08852279

16711

G28197564

16230

G58419938

17236

G58670753

16222

G59133520

16888

G60452703

16986

G60465838

16302

G61240958

16131

G61377586

16428

G62564372

16682

G63172985

ENTITAT
ACTIVAMENT
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
ASSOCIACIÓ DE MANO
EN MANO

ASSOCIACIÓ DE
SORDCECS DE
CATALUNYA
(ASOCIDECAT)
COOPERATIVA DE
TREBALL CALANDRA
SCCL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER
(AECC)
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE MALALTS
MENTALS DE
CATALUNYA (AFAMMCA)
ASSOCIACIÓ DIOMIRA
LLIGA REUMATOLÒGICA
CATALANA
FUNDACIÓN PRIVADA
AMIBA
ASSOCIACIÓ GRUP
CALIU-INICIATIVES
SOCIALS
RATIO
FUNDACIÓ PRIVADA
ADANA
FUNDACIÓ ANA RIBOT
DURAN
FUNDACIÓ LA RODA
D'ACCIONS CULTURALS
I DEL LLEURE

NOM PROJECTE
Programa integral de capacitació i
empoderament de la base social per
l'autogestió i la inclusió
Capacitació 2018: l'esport des d'una
altre perspectiva
Apostant per un dret a una
alimentació saludable, participativa i
inclusiva
SENDERUS vocacional, inserció
socio-laboral a través de les
emocions
Una llar fóra de la llar per als infants
malalts i les seves famílies en
situació de vulnerabilitat social.
Activitats de suport i descans per a
famílies cuidadores
Avaluació de l'Acció de Suport de
promoció de la salut sexual
desplegada en centres de Justícia
Juvenil en el marc del programa
"Educació per a la Salut" del curs
2017-2018 per fomentar la millora
dels materials pedagògics.
Servei d'atenció a persones
sordcegueses (SAPSC)
Activitats per a persones amb
discapacitat intel·lectual, mental i
física, amb risc d'exclusió social
Atenció i suport social a malalts
oncològics i les seves famílies que es
troben en risc d'exclusió social.
Família present. Programa
d'intervenció familiar en l'àmbit de la
salut mental.
"Fem un clic pel barri", actuacions
d'inclusió i promoció social de la
infància, l'adolescència i les famílies.
Programa d'atenció psicosocial i
promoció de l'autonomia
El cuidador sostenible
L'Ateneu divers: una proposta
innovadora d'oci i lleure inclusius en
el camp de la discapacitat
intel·lectual.
Ratio: generant oportunitats

PUNTS

IMPORT

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

4.081,85 €

74

3.600,00 €

74

2.900,00 €

73

4.026,69 €

73

4.026,69 €

73

4.026,69 €

73

4.026,69 €

73

4.026,69 €

73

4.026,69 €

73

4.026,69 €

73

4.026,69 €

Projecte Specials-Mixt

73

4.026,69 €

Regala somriures

73

4.026,69 €

Teatre social per a joves

73

4.026,69 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

16024

G63277784

16553

G65289712

16719

G65687493

16559

R0800035H

16585

R0801973I

18576

G58452210

17032

G60515707

17080

G62048418

16568

G62957212

18193

G63552814

16922

G65075384

16729

G84877208

16234

R0801621D

16601

G65187056

16260

F08237562

16133

G61400073

16052

G63080014

16405

G65664906

16659

V64425721

16954

F61800843

ENTITAT
ASSOCIACIÓ CATALANA
DE PERSONES AMB
MALALTIES
NEUROMUSCULARS
CLUB ESPORTIU FEM
ESPORT MATARÓ
ASOCIACIÓN GRUPO
TEATRO IMAGINA
ORDE HOSPITALARI
SANT JOAN DE DÉU OBRA SOCIAL
CARITAS DIOCESANA
DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT
CAE, FORMACIÓ I
SERVEIS
SOCIOCULTURALS (EL
CAE)
ASSOCIACIÓ PER A LA
SALUT FAMILIAR I
COMUNITÀRIA VENTIJOL
ASSOCIACIÓ LOCAL
D'ENTITATS PER A LA
INCLUSIÓ
FUNDACIÓ PRIVADA
USZHEIMER PER A
MALALTIES
NEURODEGENERATIVES
PREVENCIÓ I
INFORMACIÓ CÀNCER
MOLINS
ASSOCIACIÓ
SUSOESPAI. CREACIÓ I
SALUT MENTAL
FUNDACIÓN INSTITUTO
EDAD Y VIDA
CÀRITAS PARROQUIAL
DE BERGA
FUNDACIÓ PRIVADA
TAC OSONA
CIPO, S.C.C.L.
BONA VOLUNTAT EN
ACCIÓ
FUNDACIÓ PRIVADA
TALLER DE MÚSICS
AGIMM - ASSOCIACIÓ
GRUP INTEGRADOR DE
MINUSVÀLIDS DE
MATARÓ I EL MARESME
FEDERACIÓ CATALANA
DE FAMÍLIES
MONOPARENTALS
DELTA COL·LECTIU DE
PROFESSIONALS DEL
DESENVOLUPAMENT
INFANTIL, SCCL

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

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

73

4.026,69 €

L'esport com a eina d'inclusió social

73

4.026,69 €

Projecte Imagina 2018

73

4.026,69 €

73

4.026,69 €

73

4.026,69 €

Lúcids. Projecte d'acompanyament i
reforç personal escolar a adolescents

72

3.971,53 €

Cruïlla - programa d'atenció
psicosocial a menors en situació de
risc a les seves famílies

72

3.971,53 €

La trobada, el restaurant del temps

72

3.971,53 €

Grup de suport a famílies cuidadores
d’Alzheimer

72

3.971,53 €

El Fil de la vida

72

3.971,53 €

Art per a tothom

72

3.971,53 €

Programa de sensibilización y
orientación para la promoción de
hábitos sociales y nutricionales
saludables en personas mayores en
situación de vulnerabilidad

72

3.971,53 €

Anant més enllà

72

3.971,53 €

Envelleixo activament!

72

2.500,00 €

Artesania per la inclusió 2018

71

3.916,37 €

Inserció sociolaboral al Poble-sec

71

3.916,37 €

Taller obert

71

3.916,37 €

Espai de lleure, oci i benestar

71

3.000,00 €

Ara més que mai

71

1.000,00 €

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

70

3.861,21 €

Escola amiga i 365batecs: testimonis
contra l'estigma cap a les persones
en risc d'exclusió
Acollida i atenció a persones i
famílies en situació de vulnerabilitat
social a la comarca del Baix Llobregat

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

17121

F65735714

ENTITAT
TARPUNA SCCL
ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA INFÀNCIA
MALTRACTADA -ACIM
ASSOCIACIÓ DE
FAMÍLIES NOMBROSES
DE CATALUNYA - FANOC
FAGIC

16669

G58711037

15923

G59620617

16746

G59898502

16057

G60037348

15879

G60280328

16754

G60338878

16658

G60605318

16857

G60965233

16864

G61468716

FUNDACIÓ BADALONA
CAPAÇ

17417

G62356159

FUNDACIÓ MAIN

16451

G62882766

FUNDACIÓ PRIVADA
CENTRE D'HIGIENE
MENTAL LES CORTS

16529

G62944939

CAMINANT PLEGATS EN
EL DOL

17419

G63239115

FUNDACIÓ AROA

16562

G63369755

FUNDACIÓ PRIVADA
JUBERT FIGUERAS

17138

G63808760

15945

G64570617

15937

G64722655

16028

G64771322

16821

G64980501

FUNDACIÓ PRIVADA
APADIS
ASSOCIACIÓ PER LA
VIDA INDEPENDENT
FUNDACIÓN PRIVADA
PARA LA PROMOCIÓN
DEL DEPORTISTA
ADAPTADO
ASOCIACIÓN BANCO
FARMACÉUTICO
ASSOCIACIÓ "IN VIA"

16544

G65192650

ASSOCIACIÓ EL FAR

ASSOCIACIÓ
ECOSERVEIS
FUNDACIÓ DEL
BASQUET CATALÀ
ASSOCIACIÓ VALLÈS
AMICS DE LA
NEUROLOGIA
AACIC. ASSOCIACIÓ
CARDIOPATIA
CONGÈNITA
ASSOCIACIÓ SALUT
MENTAL SABADELL

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Suport i consolidació d'una xarxa
d'horts socials

70

3.861,21 €

Drets en acció: bon tracte als infants i
adolescents

70

3.861,21 €

Servei d'informació i assessorament
de famílies nombroses

70

3.861,21 €

Amen les samas
Fuel Poverty Group: xarxa per
l'eradicació de la pobresa energètica
en col·lectius en situació de
vulnerabilitat social

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

Basquet per a tothom

70

3.861,21 €

Atenció psicològica i assessorament
social

70

3.861,21 €

Atenció psicosocial a persones
afectades per cardiopaties i les seves
famílies

70

3.861,21 €

Espai del soci

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

AQUAZUL: escuela de natación
adaptada e inclusiva

70

3.861,21 €

Fons social del medicaments

70

3.861,21 €

Projecte ENDAVANT
Atenció i suport a les famílies,
activitats i sensibilització en salut
mental

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

Servei d'acompanyament i atenció a
persones amb trastorn de l'espectre
autiste (TEA)
PONTS-SAFE: servei
d'acompanyament i atenció de
necessitats socials per a famílies amb
necessitats específiques del Vallès
Occidental.
"Espai jove.net: programa d'atenció
als adolescents en risc de patir un
trastorn mental i exclusió social i les
seves famílies"
Servei d'acompanyament en el dol de
la Catalunya central
Projecte DAMARA per l'atenció a la
salut mental de la infància i
l'adolescència en situació de risc
psicosocial
Acompanyament, per a famílies
cuidadores desplaçades sense
recursos. #viurepercuidar
Formació tècnico-professional de
cuina i gastronomia
Viure a casa amb suport autonomia i
seguretat

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

17167

G66178914

16722

G66762741

ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE MARES
I PARES DE L'ARBOÇ
(AMPA ARBOÇ)
ASSOCIACIÓ
BELLÀNIMA, ESPAI
D'EXPRESSIÓ PER A LA
VELLESA

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Tallers per a pares i mares d'infants
amb pluridiscapacitat

70

3.861,21 €

Activitats d'expressió i moviment
corporal per a persones grans

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

70

3.861,21 €

69
69

2.244,95 €
2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

Infants i Veles: Reforç de l'autoestima
dels infants exposats a la violència de
gènere i de les seves mares víctimes
d'aquesta violència, i millora del
vincle afectiu, mitjançant la pràctica
de l'esport de la vela.
Espai grupal d'acollida per dones en
risc d'exclusió i problemes de salut
mental.
Programa d'orientació i
acompanyament a la inserció laboral
per a persones en situació o en risc
d'exclusió sociolaboral
Llavors: projecte matern infantil per a
famílies en situació d'exclusió social
"Una via cap a la inclusió"
Teràpia assistida amb gossos

16918

Q5856227C

FEDERACIÓ CATALANA
DE VELA

16650

R0801934A

CÀRITAS DIOCESANA
DE TERRASSA

16807

R5800646A

PARC SANITARI SANT
JOAN DE DÉU

16532

R5800698B

LA SEMILLA DE TRIGO

16747
16210

G08317059
G08569303

16380

G08667479

16299

G08774424

16988

G17679267

16744

G58500786

16698

G58545617

16928

G58864679

16240

G58892530

16639

G59444281

17054

G60427523

16721

G60554425

16713

G60566668

AUXILIA
ASSOCIACIÓ ESCLAT
FUNDACIÓ CENTRE
OBERT JOAN SALVADOR Monitors pel futur
GAVINA
Programa conjunt d'intervenció
psicològica i competència familiar per
AIS PRO-JUVENTUD
joves amb addiccions tecnològiques i
els seus familiars
Itineraris per a la millora competencial
FUNDACIÓ PRIVADA
i inserció de persones amb
GENTIS
discapacitat i malaltia mental
Desenvolupament personal i inclusió
CLUB MUNTANYENC
de les persones amb discapacitat,
SANT CUGAT
diversitat funcional a través de
l'atletisme
ASSOCIACIÓ CATALANA Colònies inclusives per a infants i
DE L'HEMOFÍLIA
joves amb hemofília
ASPAYM CATALUNYA
Assistència personal i promoció per a
(ASSOCIACIÓ DE
la vida autònoma de persones amb
PERSONES AMB LESIÓ
gran discapacitat física 2018.
MEDUL·LAR I ALTRES
Ampliació als municipis de la
DISCAPACITATS)
província de Barcelona.
COORDINADORA
Programa d'atenció a les persones
CONTRA LA
preses
MARGINACIÓ
INICIATIVES
SOCIOCULTURALSEspai socioeducatiu diari per a
CENTRE D'ESPLAI
infants, joves i famílies
GUADALHORCE
ASSOCIACIÓ
Bugaderia solidària d'Actuavallès
ACTUAVALLÈS
CLUB ESPORTIU
Club esportiu Horitzó 1994
HORITZÓ 1994
FUNDACIÓ VIA ACTIVA
Ments despertes

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

16325

G61003273

17086

G61225918

16683

G61319265

16479

G61391850

16964

G61556460

17065

G61672382

FUNDACIÓ PRIVADA
MARIA AUXILIADORA

16548

G61964102

ASSOCIACIÓ
PROHABITATGE

16734

G62343959

FUNDACIÓ PRESME

16663

G62494026

16171

G62625777

16665

G62659230

CREACIÓN POSITIVA

16920

G62761127

ASSOCIACIÓ SOCIAL
FORMA 21

17181

G62880752

ORATGE ASSOCIACIÓ

16288

G63115745

16648

G63974380

16490

G64615206

16224

G65809600

17042

ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE
TRASPLANTATS
HEPÀTICS DE
CATALUNYA
FUNDACIÓ PRIVADA
AVISMÓN-CATALUNYA
CLUB ESPORTIU PINGÜÍ
FUNDACIÓ CARLES
BLANCH
ASSOCIACIÓ
SOCIOLABORAL ESTEL
TÀPIA

NOM PROJECTE

PUNTS

Suport i acompanyament a persones
trasplantades hepàtiques i les seves
famílies

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

"Atenció a les necessitats de les
persones grans sense recursos"
Esport+Entorn=transformacció

IMPORT

69

2.244,95 €

Espai família

69

2.244,95 €

Endavant_dos.punt.zero

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

Sé cuidar-me

69

2.244,95 €

Inclusió a la comunitat a través del
lleure: per a infants, joves i adults
amb discapacitat intel·lectual i física

69

2.244,95 €

Atenció a la gent gran amb sordesa

69

2.244,95 €

Grups psicoeducatius adreçats a
cuidadors familiars de persones
diagnosticades d’Alzheimer

69

2.244,95 €

Projecte d'atenció i intervenció
integral individual

69

2.244,95 €

ASSOCIACIÓ EMAÚS
RURAL D'ACCIÓ SOCIAL

Llar santa maria del camí:
experiència de cooperació i inclusió al
territori.

69

2.244,95 €

G65858169

ASSOCIACIÓ PRO
PERSONES EN RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL L'ESTEL

Projecte social de l'Associació Estel
2018: oci i lleure, teràpia ocupacional
i autonomia a la llar

69

2.244,95 €

16935

G66084666

ASSOCIACIÓ
ANADROMES

69

2.244,95 €

15924

G66169954

69

2.244,95 €

16877

G66428681

69

2.244,95 €

16810

G66780818

69

2.244,95 €

16702

G66975129

69

2.244,95 €

FUNDACIÓ SOCIAL DEL
RAVAL
FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA LUDÀLIA

FUNDACIÓ PEDRO
SALESA CABO
ASSOCIACIÓ FAMILIAR
ALZHEIMER DEL
MARESME
RECURSOS EDUCATIUS
PER LA INFÀNCIA EN
RISC (REIR)

ASSOCIACIÓ TANDEM
TEAM BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA
HÀBITAT3 TERCER
SECTOR SOCIAL
COORDINADORA
MENTORIA SOCIAL
ASSOCIACIÓ BE HAPPY

Teixim Oportunitats - Itineraris
d’inclusió per a persones en risc
d’exclusió social a Terrassa.
Programa d'acolliment temporal
d'urgència i de residència temporal
"Servei d'assessorament a pares i
mares amb fills fins a 16 anys, de
població vulnerable i amb risc
d'exclusió social"
El racó de la infància, adolescència i
joventut
Taller de cuina per joves amb
discapacitat intel·lectual
Atenció psicosocial a dones i homes
que viuen amb VIH

Anadromes: itineraris personalitzats
d'inserció sociolaboral per a la millora
de l'ocupabilitat
Atenció a la sexualitat de persones
amb diversitat funcional i intel·lectual
Projecte sant eloi
Begood: mentoria social de qualitat
en xarxa, acció per la inclusió
Esport amb valors per la integració

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT
FUNDACIÓ
ODONTOLOGIA
SOLIDARIA

16714

G81833667

16705

R2500401A

16379

R5800645C

16476

W0016043B AFEV

16397

G08917262

16307

A59835454

16812

G08514978

17137

G08575441

16124

G08691404

16268

G58698697

16953

G59551119

17316

G59857862

16845

G60016334

16941

G60111515

16955

G61097341

16308

G61143236

16768

G62014220

17113

G62188214

CARITAS DIOCESANA
DE SOLSONA
HOSPITAL SANT JOAN
DE DÉU

L'HORA DE DEU
ICARIA INICIATIVES
SOCIALS, SAL
FUNDACIÓ CASA ASIL
DE SANT ANDREU DE
PALOMAR

ASPASIM

ASSOCIACIÓ DE
PERSONES SORDES DE
SABADELL
ASSOCIACIÓ CLUB
D'ESPLAI LA FLORIDA
CEMFIS CENTRE DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
ASU, CERCLE
D'ARTISTES SORDS
UNITS
ASSOCIACIÓ CATALANA
"LA LLAR" DE L'AFECTAT
D'ESCLEROSI MÚLTIPLE
ASSOCIACIÓ DE
MALALTS DE CROHN I
COLITIS ULCEROSA DE
CATALUNYA
FEDERACIÓ ESPORTIVA
DE SORDS DE
CATALUNYA
ASS CENTRE D'ESPLAI
INFANTIL I JUVENIL
EIXIDA, CAMPS BLANCS
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS I AFECTATS
DE PATOLOGIES DE
CREIXEMENT¿
FEDERACIÓ D'ENTITATS
AMB PROJECTES I
PISOS ASSISTITS

NOM PROJECTE
Pla de xoc per a reduir la llista
d'espera i augmentar la atenció
bucodental a persones en situació de
vulnerabilitat de la demarcació de
Barcelona
Casa d'acollida per a dones "Les
vetlladores"
Detecció i atenció a les necessitats
de famílies en risc d'exclusió social.
En tàndem, mentoria social i
educativa
Projecte d'atenció de necessitats
bàsiques a famílies dins del llindar de
la pobresa extrema.

PUNTS

IMPORT

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.244,95 €

69

2.000,00 €

68

2.212,41 €

68

2.212,41 €

68

2.212,41 €

Taller de gimnàstica i de LSC per a
persones sordes

68

2.212,41 €

Acompanyament social per a la
inclusió

68

2.212,41 €

La discapacitat no ens limita, no ho
facis tu

68

2.212,41 €

Art en versió original; peixos

68

2.212,41 €

Pla integral per a persones amb
esclerosis múltiple i altres malalties
neurodegeneratives

68

2.212,41 €

Programa d'atenció sociosanitària a
les persones afectades de Crohm i
Colitis Ulcerosa a Catalunya

68

2.212,41 €

Integració de les persones sordes a
través de l'esport

68

2.212,41 €

Espai familiar "La catifa"

68

2.212,41 €

Programa d'integració social de les
persones amb acondroplasia o altres
patologies de creixement

68

2.212,41 €

La Participació és cosa de totes i
totes: apoderem el jovent extutelat

68

2.212,41 €

Business with social value 2018
"Vull aprendre de tu": Fundació Casa
Asil de Sant Andreu de Palomar,
centres intergeneracionals
El Botó Màgic, una campanya de
contacontes inclusiva. Procés
d'empoderament, les persones amb
discapacitat com emissores de
serveis pedagògics per a infants a
escoles ordinàries

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

17090

G63519417

17050

G64041353

16649

G64299118

17085

G64373608

16425

G64378839

17048

G65115107

17189

G65347965

16696

G65673055

17000

G66106501

16472

G66355843

ENTITAT
FUNDACIÓ PRIVADA
PARE MANEL
ALZHEIMER CATALUNYA
FUNDACIÓ
FUNDACIÓ PRIVADA
CÍVICA ORENETA DEL
VALLÈS
FUNDACIÓ
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI
FUNDACIÓ PRIVADA
GRUP D'AFECTATS
D'ESCLEROSIS
MÚLTIPLE - GAEM
ASSOCIACIÓ EMILIA
BARCELONA BCN
ASSOCIACIÓ PER A LA
SOSTENIBILITAT
HUMANA, ECOLÒGICA I
SOCIAL
ASSOCIACIÓ BCN SALUT
MENTAL
TASTIDIS. ASSOCIACIÓ
PEL FOMENT
D'ACTIVITATS PER
JOVES I ADULTS AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
VEUS - FEDERACIÓ
CATALANA D'ENTITATS
DE SALUT MENTAL EN
1A PERSONA
EPISTEME.
INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIÓN SOCIAL

17384

G66546581

17020

G66546623

16664

G66940024

16943

R1700016G

16344

E59914994

ESCOLA LLIURE EL SOL

16912

G08339871

FUNDACIÓ PRIVADA I
BENÈFICA ASSÍS

16717

G08424871

FUNDACIÓ MARIA
RAVENTÓS

ASSOCIACIÓ DE
PREMATURS DE
CATALUNYA - SOM
PREMATURS
ASSOCIACIÓ INCLÚS
CÀRITAS DIOCESANA
DE GIRONA

NOM PROJECTE
Acció educativa integral amb infància
i adolescència en risc social a
Verdum-Roquetes. Centre obert
Muntanyès 2018
Taller de reminiscència: tornem a
comunicar-nos!

PUNTS

IMPORT

68

2.212,41 €

68

2.212,41 €

Tu també pots

68

2.212,41 €

Festes populars accessibles

68

2.212,41 €

Volem curar-nos i tenim pressa.
Esclerosis múltiple.

68

2.212,41 €

Suport mutu en salut mental. Cap al
model de la recuperació en salut
mental

68

2.212,41 €

Vida i dignitat 2018

68

2.212,41 €

Salut Mental 360º

68

2.212,41 €

Programa d'activitats formatives
esportives i de lleure per persones
amb discapacitat intel·lectual

68

2.212,41 €

Més enllà de la recuperació

68

2.212,41 €

PROTIC. Prevenció de les pràctiques
de risc associades a l'ús de les
tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) entre els
adolescents de la província de
Barcelona, les seves famílies i el
personal docent de referència.

68

2.212,41 €

Món prematurs. Acompanyament
psicosocial a les famílies amb nens
amb risc de discapacitat a càrrec

68

2.212,41 €

68

2.212,41 €

68

2.212,41 €

68

2.165,00 €

68

750,00 €

67

1.249,96 €

Inclús, cinema i discapacitat
Tallers d'Acollida Lingüística i
Cultural-TALC
Repensem la relació entre
l'adolescència i les drogues a
l'associacionisme educatiu
Fomentem l'autonomia en la vida
diària. Una casa plena de Vida
Residència maternal:
acompanyament a l'emancipació de
mares joves

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

17228

G08496622

UNIÓ DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE LA
UGT DE CATALUNYA

Com volem ser cuidats

67

1.249,96 €

17046

G08541245

FUNDACIÓ AYMAR I
PUIG

Consolidació i desenvolupament de
la implantació del Model d'Atenció
Centrada en la Persona (ACP) en la
Residència de la Fundació Aymar i
Puig

67

1.249,96 €

17018

G08786709

Integració social i accessibilitat de les
persones sordes de Terrassa

67

1.249,96 €

15911

G08917247

Atenció global a malalts alcohòlics i
les seves famílies

67

1.249,96 €

16973

G08971749

67

1.249,96 €

17247

G17695768

67

1.249,96 €

17180

G58344318

ASSOCIACIÓ CENTRE
D'ESPLAI XIXELL

67

1.249,96 €

16972

G58388125

FUNDACIÓ PRO VIDA DE
CATALUNYA

67

1.249,96 €

16578

G58440934

Programa d'Atenció a les Famílies

67

1.249,96 €

16588

G58523044

Aprendre a cuidar per poder treballar

67

1.249,96 €

16635

G59055525

Baixem al carrer

67

1.249,96 €

16027

G60427390

Si em coneixes, m'entens( orientació,
assessorament, ajuda mútua)

67

1.249,96 €

16403

G61290565

Acompanyament integral als infants
amb la SPW i sensibilització social

67

1.249,96 €

16272

G61332284

67

1.249,96 €

16211

G61493854

67

1.249,96 €

17081

G61959417

67

1.249,96 €

17103

G62202338

67

1.249,96 €

16243

G62207899

67

1.249,96 €

16104

G62397476

67

1.249,96 €

ENTITAT

ASSOCIACIÓ DE
PERSONES SORDES DE
TERRASSA (APESOTE)
ASSOCIACIÓ
D´ALCOHÒLICS
REHABILITATS DE
SANTA COLOMA DE
GRAMENET
INSTITUCIÓ BENÈFICA
AMICS DELS AVIS
FUNDACIÓ ASTRES

FUNDACIÓ PRIVADA
AUTISME GURU
FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL. FUNDACIÓ
PRIVADA
COORDINADORA
D'ENTITATS DEL POBLE
SEC
ASSOCIACIÓ DE
BIPOLARS DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA SÍNDROME DE
PRADER-WILLI

NOM PROJECTE

La rítmica aplicada al món de les
demències IV
Me'n surto sol/a!
Activitats socioeducatives de
vacances adreçades a infants i
adolescents (3 a 17 anys) en risc
d'exclusió social de l'esplai xixell
2018
Acompanyament i suport a dones en
situació d'exclusió social en l'etapa de
la maternitat i als seus fills, per
afavorir el seu desenvolupament tant
en l'etapa gestacional com en els
seus primers mesos de vida

Infovihal: punt d'informació, atenció i
acompanyament per a persones
immigrants amb el VIH o en risc
d'adquirir-lo
FUNDACIÓ ICTUS
Viure després d'un ictus
Pis supervisat per a persones amb
SUPORT CASTELLAR SM
malaltia mental
ASSOCIACIÓ
Projecte Artescenacirc: tallers de
ARTESCENA SOCIAL
teatre i circ social
FUNDACIÓ CONCEPCIÓ Projecte integral de suport a la
JUVANTENY
majoria d'edat
ASSOCIACIÓ CEDRE
PER A LA PROMOCIÓ
Recurs d'acollida La Caseta
SOCIAL
GRUPO DE TRABAJO
SOBRE TRACTAMENTS
DEL VIH ( GTT- VIH)

PUNTS

IMPORT

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

17036

G62485446

16726

G62572409

17383

G62762521

17407

G62960497

17038

G63173066

16844

G63266068

17186

G63419451

16841

G63512412

17150

G63549257

16829

G64037682

16259

G64555204

17285

G64810351

17411

G64861412

16227

G65052029

18605

G66125618

16549

G66183047

16445

G66351933

17159

R0801288B

ENTITAT
ASSOCIACIÓ CATALANA
D’AFECTATS PER LA
SÍNDROME DE FATIGA
CRÒNICA O
ENCEFALOMIELITIS
MIÀLGICA (ACSFCEM)
FUNDACIÓ BANC DE
RECURSOS
ASSOCIACIÓ DE
FIBROMIÀLGIA DEL BAIX
LLOBREGAT
ASSOCIACIÓ SOM
ALAIRE
ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA INTEGRAL
DEL RAVAL

NOM PROJECTE

PUNTS

Servei d'atenció, assessoria, suport al
malalt de la Síndrome de Fatiga
Crònica i tallers pal·liatius de la
malaltia

67

1.249,96 €

Pont solidari - cap recurs sense
aprofitar-

67

1.249,96 €

Tallers psicobiosocials per a
persones amb fibromiàlgia

67

1.249,96 €

Apadrinament de dos usuaris

67

1.249,96 €

Espai socioacadèmic aula oberta.

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

67

1.249,96 €

La merienda: acogida a personas sin
hogar. Recuperación de su
autonomia.
Escoles d'iniciació a l'esport per a
ASSOCIACIÓ DE LLEURE
persones amb discapacitat: bàsquet,
I ESPORT COMKEDEM
hoquei i eslàlom en cadira de rodes
FUNDACIÓ PRIVADA LA
"Els adolescents del barri anem a
SALUT ALTA
A100!"
FEDERACIÓ CATALANA
Rehabilitació i suport en les malalties
DE MALALTIES
minoritàries
MINORITÀRIES
FUNDACIÓ OBRA
Atenció a exreclusos
MERCEDARIA
Prevenció i atenció socioeducativa
FUNDACIÓ SOÑAR
per a infants i adolescents en situació
DESPIERTO
de risc als centres oberts
ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA NOU
Centre obert Nou Quitxalles
QUITXALLES
ASSOCIACIÓ DE
Trencadís de capacitats
FAMÍLIES EL TRENCADÍS
ASSOCIACIÓ
Viure amb HPN: suport integral a
D'HEMOGLOBINÚRIA
persones afectades i als seus
PAROXÍSTICA
familiars
NOCTURNA
ASOCIACIÓN DE
MUSICOTERAPIA Y
PSICOTERAPIAS PARA
Socio-habilita't
EL TRATAMIENTO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA
FUNDACIÓ ESPORTIVA
La inclusió en l'esport i el lleure a
D'ARENYS DE MAR
través d'activitats adaptades a tothom
FUNDACIÓ BARCELONA
PER A LES
No tinc defenses, però no estic sol.
IMMUNODEFICIÈNCIES
Suport psicològic als nens/es amb
PRIMÀRIES A
immunodeficiències i a les seves
PEDIATRIA( BCN PID
famílies.
FOUNDATION)
SERVEI SUPORT
Llapis solidari
CECMAVI
ASSOCIACIÓ SUD
INTEGRACIÓ

IMPORT

Àrea de Presidència
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

16814

V61340519

16422

G65031817

16367

G60332806

16351

F61054706

16482

G08350175

16373

G08530826

17021

G08610453

16816

G08655615

16803

G08689770

16437

G08704108

17243

G17925215

18588
16987

G58039850
G58040775

16531

G58174632

17398

G58212903

17092

G58816273

16646

G59084236

16233

G59429290

16184

G59478800

ENTITAT
CIPAIS, CENTRE
D'INTERVENCIÓ
PSICOLÒGICA, ANÀLISI I
INTEGRACIÓ SOCIAL,
CIPAIS
ASSOCIACIÓ
EXCURSIONISTA
ALTIPLÀ
ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS I
PENSIONISTES CASAL
D'AVIS DE
FOLGUEROLES
GSIS ( GRUP SERVEIS
INICIATIVA
SOCIAL),S.C.C.L./ C.O.
BARCANOVAMONTFLORIT
ARANS (ASSOCIACIÓ
REEDUCACIÓ AUDITIVA
I/O LOGOPÈDICA DELS
NENS-ES SORDS-ES)
CENTRE DE
REEDUCACIÓ AUDITIVA
I/O LOGOPÈDICA
FUNDACIÓ PRIVADA
SANT ANTONI ABAT
CENTRE RECREATIU I
CULTURAL DE SORDS
DE BARCELONA
FUNDACIÓ HOSPITAL DE
NENS DE BARCELONA
AMPA ESCOLA JOSEP
MONMANY
ASOCIACIÓN PARA LA
REEDUCACIÓN DE
ADOLESCENTES Y
NIÑOS INADAPTADOS
(A.R.A.N.I.)
FUNDACIÓ PRIVADA
RESILIS
CLUB BÀSQUET GAVÀ
LLÜISOS DE GRÀCIA
ACG ROSALÍA DE
CASTRO
FEDERACIÓ D'ATENEUS
DE CATALUNYA
FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS DE
VEÏNS DE MANRESA
CENTRE D'ESPLAI
DRUIDA
ASSOCIACIÓ
COMPARTIR - GRUP
SOCIAL MARISTA
COORDINADORA DE
JUBILATS I
PENSIONISTES DE AAVV
DE BARCELONA

NOM PROJECTE

PUNTS

Atenció especialitzada a
problemàtiques de salut mental, joves
i el seu entorn familiar

67

1.249,96 €

Caminant cap al futur

67

1.000,00 €

Taller d'estimulació cognitiva a través
de la cuina i les olors: passat i
present amb els sentits!

67

416,00 €

El ioga, una eina excel·lent per a
posar en pràctica la inclusió social de
les persones amb discapacitat
intel·lectual: tallers inclusius

66

1.231,31 €

Reeducació auditiva i logopèdica als
infants en situació de risc d'exclusió
social, amb trastorns específics de
llenguatge i conducta, oferint suport
al seu entorn familiar.

66

1.231,31 €

Pas (programa d'ajuda social)

66

1.231,31 €

Accessibilitat a la comunicació i
eliminació de barreres

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66
66

1.231,31 €
1.231,31 €

Aula d'informàtica per a la gent gran

66

1.231,31 €

Programa "tots hi tenim lloc"

66

1.231,31 €

AMUN, tota pedra fa paret. Tallers de
reforç escolar

66

1.231,31 €

Fent camí en l'educació i en el lleure

66

1.231,31 €

Centre obert compartir "El Pinar"

66

1.231,31 €

Activant la memòria de la gent gran

66

1.231,31 €

Atenció psicoterapèutica a població
infantil en risc d'exclusió social
Suport per la integració de l'alumnat
nouvingut a l'escola
Fons de suport per a la formació de
joves en risc d'exclusió.
Promoció i seguiment del benestar
físic i emocional
Projecte Specials-Mixt
Associa't a Llüisos i apodera't

IMPORT

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE PARES
D'ALUMNES DE LA
COOPERATIVA
INDUSTRIAL
D'ENSENYAMENT REL
FUNDACIÓ PRIVADA
ESCÓ
ARQUITECTURA SIN
FRONTERAS

16485

G59516062

16313

G60022787

16975

G60192614

16876

G60331931

ACCIÓ PSORIASI

16809

G60739984

16269

G61095006

FUNDACIÓ CANPEDRÓ
EL FAR SERVEI SOCIAL
PROTESTANT

16317

G61460002

17096

G61574687

17264

G61715579

16328

G62207444

15996

G62836127

16690

G62897392

16587

G63004162

17207

G63262323

17271

G63340483

ASSOCIACIÓ GENT
SOLIDARIA
ASSOCIACIÓ CATALANA
DE LA MALALTIA DE
HUNTINGTON
ÀMBAR ASSOCIACIÓ
CONTRA EL
MALTRACTAMENT
ADIMIR
FUNDACIÓN FITA
(FUNDACIÓN INSTITUTO
TRASTORNOS
ALIMENTARIOS)
FUNDACIÓ PRIVADA
INTEGRAMENET
FUNDACIÓ ARSIS
FUNDACIÓ PROJECTE I
VIDA
FUNDACIÓ PEL SUPORT
SOCIAL SOLIDARI
FUNDACIÓ INFÀNCIA I
FAMÍLIA
CLUB FUTBOL SALA
CENTRE COMPARTIR

17339

G63631402

16341

G64005721

16673

G64925571

FUNDACIÓ CORAVANT

16388

G65222986

ASSOCIACIÓ CATALANA
SÍNDROME DE
WILLIAMS. ACSW

16262

G65434920

FUNDACIÓ LLUÏSA
OLLER

G65437162

ASSOCIACIÓ PER LA
JOVENTUT,
ADOLESCENTS I
PROJECTES PER LA
INFÀNCIA

16173

NOM PROJECTE
Bàsquet: esport i il·lusió( escola de
bàsquet per a persones amb
discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament - DID)

PUNTS

IMPORT

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

Cuidem al cuidador

66

1.231,31 €

Servei d'atenció psicològica a
adolescents en risc social (SAPA)

66

1.231,31 €

"Entiende tu ciudad con pictogramas"
Fase II y Final

66

1.231,31 €

La cara oculta del TCA; la clau és la
prevenció

66

1.231,31 €

Acollida i acompanyament familiar

66

1.231,31 €

SAI (servei d'atenció a la infància)
Servei d'orientació i acompanyament
a la família SOAF Osona

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

Espai sòcio educatiu d'Osona

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

Acollida, inclusió i cohesió social al
raval
En defensa dels drets a l'habitatge i
els drets a la ciutat
Servei d'atenció, acollida, orientació i
consells sanitaris i psicològics a les
persones afectades de psoriasi,
artritis psoriàsica i els seus familiars.
Petits dinars & petit cop demà
Espai Xala, intervenció amb infants i
famílies en situació d'exclusió social
Lluita contra l’exclusió social:
Programa d’atenció alimentària amb
especial atenció a les famílies amb
infants menors de 12 anys

Prevenció, detecció i intervenció
davant l'abús sexual infantil (ASI)
CFA Compartir, el futbol com una
eina d'integració social
Suport i acompanyament a persones
afectades per cardiopatia congènita
Suport i acompanyament a persones
amb síndrome de Williams i les seves
famílies. Suport a l'autonomia
Atenció urgent discapacitat
intel·lectual i/o TMS en situació de
desampar
Avança+ tasta oficis

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

16759

G65836124

INSTITUTO TRASTORNO
LÍMITE FUNDACIÓN
PRIVADA

17422

G66110479

SECUNDE AJASAS

PIRR. Programa integral de
rehabilitació i reinserció en pacients
amb trastorn límit de la personalitat
Suport a l'estudi i acompanyament en
el pas
Tallers d'estimulació cognitiva i
social: servei de transport
Tallers per la prevenció de l'ansietat i
la depressió, per a persones en
situació de desocupació.

16574

G66550468

16459

G66766395

17196

G85082444

16436

G91018549

15982

G60701000

ASSOCIACIÓ EL GOTIM
ALZHEIMER ACTIU
PREAD, PREVENCIÓ DE
L'ANSIETAT I LA
DEPRESSIÓ
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LA ENFERMEDAD DE
BEHÇET
FEDERACIÓN
ESPAÑOLA
ENFERMEDADES RARAS
GAIS POSITIUS

16316

G60906716

FUNDACIÓ EIR - EL NIU

17030

G08726630

17195

G58257981

16466

F59564401

16958

F61380390

ASSOCIACIÓ DE PARES
DE DISCAPACITATS
PSÍQUICS DEL POBLE
SEC
ASSIOCIÓ DE VEÏNS DE
LA SAGRADA FAMÍLIA
MANRESA
COGD CIUTAT VELLA
SCCL
INSERCOOP SCCL

17145

F61826053

ACTUA, SCCL

99013

F66550484

17108

F66844051

17420

F66973348

B-SWIM, SCCL
EMPRESA D'INSERCIÓ
INSERJOBS, SCCL
A GRANEL SCCL

16327

G08369449

FUNDACIÓ CASA
D'EMPARA

16981

G08458051

OBRA D'INTEGRACIÓ
SOCIAL - OBINSO

18893

G08477788

FUNDACIÓ HOSPITAL
SANT JAUME I SANTA
MAGDALENA

16813

G08526485

ASSOCIACIÓ MALALTS
DEL RONYÓ

17172

G08748592

17244

G08758617

FUNDACIÓ PRIVADA
HOSPITAL RESIDÈNCIA
VILA DE MOIÀ
AGRUPACIÓ DE SORDS
DE VIC I COMARCA

PUNTS

IMPORT

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.231,31 €

66

1.100,00 €

66

790,00 €

Formació i assessorament APDPPS
2018

66

600,00 €

Taller interactiu

66

250,00 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

Turisme escolar i sostenible

65

1.212,65 €

Barcelona, sona!
Lliurament recurrent de racions de
menjar a rodamóns, marginats
socials i persones sense recursos
Suport col·laboratiu: pis per a joves
en risc social amb recurs residencial
per adults amb dificultat d'accés a
l'habitatge
Promoció de les relacions familiars
saludables per a famílies en risc
d'exclusió social
Creació d'un equip de respir per a
cuidadors/familiars de malalts en
tractament d'hemodiàlisi

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

Consolidació de la implantació del
model AICP

65

1.212,65 €

Ampliació del servei d'interpretació

65

1.212,65 €

Atenció psicosocial dels afectats per
la malaltia de Behçet
Programa de suport, autonomia i
millora de la qualitat de vida en
malalties minoritàries
Més info, menys danys
Millora del suport a la inclusió
d'alumnat amb discapacitat
intel·lectual a partir de la
implementació de bones pràctiques
educatives

Tallers d'art brut al centre
ocupacional sínia
Aula d'estudi
Projecte d'atenció psicològica i
psicosocial a les famílies, infants i
joves dels centres residencials
gestionats per la cooperativa actua.
Natació per a tots
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

16894

G08814519

16940

G08814717

16292

G08841751

16244

G08892895

16571

G08915530

16407

G08955411

ASSOCIACIÓ ESTEL

17175

G43516087

ASSOCIACIÓ PER A LA
FORMACIÓ I SERVEIS
SOCIALS

16442

G55073613

17120

G55283550

17053

G58116815

17255

G58138785

16968

G58246752

ENTITAT

NOM PROJECTE

ASSOCIACIÓ CATALANA
D'ESPINA BÍFIDA I
HIDROCEFÀLIA
LLAR DE PERSONES
SORDES
SMAP- ASSOCIACIÓ DE
CELÍACS DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ
ASTEROIDE B612
INSTITUCIÓ BENÈFICA
ASSISTENCIAL
MANRESANA, FUNDACIÓ
PRIVADA

Programa de suport psicosocial per a
famílies amb espina bífida: escoles
de pares
Accés a la comunicació per a la plena
integració

ASSOCIACIÓ TEADIR,
ASOCIACIÓN DE
PADRES, MADRES Y
FAMILIARS AMB
TRANSTORNS E.A.
ASSOCIACIÓ ATHENA.
FOMENT PER A
L'ESPERIT
EMPRESARIAL I I
L'OCUPACIÓ AMB
L'ACOMPANYAMENT
D'ARTS ESCÈNIQUES
ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA BASQUET
BERGA
FUNDACIÓ PRIVADA
HORITZÓ BERGUEDÀ
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
VALLDAURA
BARCELONA
UNIVERSITARI CLUB

PUNTS

IMPORT

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

Alimentació i formació per a persones
celíaques en risc d'exclusió social

65

1.212,65 €

Manteniment de l'empresa d'inserció
laboral eina

65

1.212,65 €

Cinesiteràpia per a persones grans

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

Integra

65

1.212,65 €

e- wOrTh

65

1.212,65 €

M'hi vols?

65

1.212,65 €

Continuem transformant l'estigma

65

1.212,65 €

Activa't, ment i cos

65

1.212,65 €

Millorar la vida de les persones amb
gran discapacitat a través del rugby
en cadira de rodes

65

1.212,65 €

La natació adaptada és cosa de tots

65

1.212,65 €

"Somriures"

65

1.212,65 €

Atenció i assessorament psicosocial
per a persones amb discapacitat i les
seves famílies
Bones pràctiques en atenció centrada
en la personal. Model
d'implementació i auditoria residència
geriàtrica municipal Arenys de Mar

16957

G58402561

16478

G58418484

16198

G58422791

16480

G58580143

FUNDACIÓ PERE
MITJANS

Acompanyaments en
hospitalitzacions i a metges
especialistes

65

1.212,65 €

16855

G58682196

FUNDACIÓ PRIVADA
PRO PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
CATALONIA

Lleure per a persones amb diversitat
funcional

65

1.212,65 €

17188

G58773714

FUNDACIÓ RESIDÈNCIA
SANT ROC

Augment de l'autonomia personal en
persones amb demència i risc de
fuga

65

1.212,65 €

CLUB NATACIÓ
MARTORELL
AV FONT DELS
CAPELLANS

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

17357

G58886292

16359

G58888090

16406

G59055830

17232

G59143115

99016

G59164996

17156

G59362897

16739

ENTITAT

NOM PROJECTE

PUNTS

Comunitària_infància&adolescència&f
amílies_netlab

65

1.212,65 €

Top teen

65

1.212,65 €

Tots a l'hort! - hort comunitari de
Montserrat

65

1.212,65 €

Esplai diari 2018

65

1.212,65 €

Cuidar al que cuida - Síndrome del
cuidador

65

1.212,65 €

GRUP DE MARÍA
AUXILIADORA

Voluntariat social. L'acompanyament
hospitalari i el rober com a eines per
combatre la solitud i l'exclusió social

65

1.212,65 €

G59430983

FUNDACIÓ PRIVADA
FOMENT DE
L'HABITATGE SOCIAL

Acompanyament a tramitació de
sol·licituds de recursos i ajuts públics

65

1.212,65 €

17401

G59747535

FUNDACIÓ
VALLPARADÍS, FPC

La inclusió de les persones amb
discapacitat intel·lectual i necessitat
de suport generalitzat mitjançant la
presència i la participació en els
serveis i equipaments comunitaris

65

1.212,65 €

16487

G59899260

Casal diari per a infants

65

1.212,65 €

17084

G60017464

La bufanda de la Laia

65

1.212,65 €

17097

G60142551

Escacs terapèutic

65

1.212,65 €

16589

G60219763

Programa educatiu per a persones
amb diabetis

65

1.212,65 €

17143

G60234838

65

1.212,65 €

16960

G60259983

ASSOCIACIÓ CONTRA
L’ANORÈXIA I LA
BULÍMIA

65

1.212,65 €

16694

G60331238

FUNDACIÓ PARC TAULÍ

65

1.212,65 €

16948

G60424900

ASSOCIACIÓ NATURA I
SALUT

65

1.212,65 €

17045

G60552809

65

1.212,65 €

16710

G60697885

65

1.212,65 €

16249

G60859477

65

1.212,65 €

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
VEÏNES DEL BARRI DE
LES ESCODINES
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DEL XUP
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
GRUPS DE
MONTSERRAT
ASSOCIACIÓ JUVENIL
CENTRE D'ESPLAI CAN
PARELLADA
ASSOCIACIÓ CATALANA
“AVECE” DE PERSONES
AMB AVC-ICTUS

GRUP D'ESPLAI LA
FÀBRICA DE CAN
TUSELL
FUNDACIÓ PRIVADA
AMICS DE LA GENT
GRAN
ASSOCIACIÓ PROJECTA
DEL VALLÈS
ASSOCIACIÓ DE
DIABÈTICS DE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ JUVENIL
TRONADA

FUNDACIÓ SANITÀRIA
D'IGUALADA
ASSOCIACIÓ L'ESQUITX
ASSOCIACIÓ PER A LA
SUPERACIÓ DE
L'ANSIETAT I LA
DEPRESSIÓ. GRUPS
D'AJUDA MÚTUAASSADEGAM'M

Dinamització socioeducativa amb
infants i adolescents en situació de
Famílies apoderades: Programa de
Suport Psicosocial a familiars d'una
persona afectada per un trastorn de
la conducta alimentària.
Acompanyament a pares i mares de
nens i nenes que pateixen malalties
greus o cròniques a través de
l'artteràpia
Apodera't!. Programa de foment de
l'autonomia personal i l'envelliment
actiu de les persones amb
discapacitat.
Programa d'abordatge de la conducta
suïcida per joves
Famílies esquitx (SOAF)
Tallers psicoeducatius per la
integració social de afectats per
trastorns depressius

IMPORT

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

16828

G60912029

16735

G60975976

16488

G61037164

16802

G61125449

16245

G61224986

17067

G61236261

17256

G61246401

16842

G61356689

16321

G61392536

16462

G61691127

16949

G61695052

16956

G61750048

16573

G61765657

16289

G61766986

16840

G61779088

16389

G61911624

17019

G62008776

16660

G62059043

17171

G62079991

16481

G62149562

16979

G62219761

16586

G62293444

ENTITAT
ASSOCIACIÓ JUVENIL
ESQUITX
ASSOCIACIÓ D'ACCIÓ
SOLIDÀRIA EULÀLIA
GARRIGA
GRUP DE JOVES DE
CAN TUSELL
GRESCA

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Centre Obert Esquitx, per l'èxit
educatiu

65

1.212,65 €

Acollida a persones sense llar

65

1.212,65 €

Casal diari per a joves

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

Nexes
Casal d'estiu per infants amb
FUNDACIÓ PRIVADA IRIS
discapacitat intel·lectual
ASSOCIACIÓ CENTRE
Serveis higiènics bàsics
OBERT HEURA
APANSCE, ASSOCIACIÓ
DE PARES DE NENS
Comunicar dins la família
SORDS DE CATALUNYA,
L¿ESPLAI
ASSOCIACIÓ PUNT DE
Memòria per a l'emancipació de
REFERÈNCIA
jovent tutelar i extutelat
Programa de voluntariat per a
SALUT MENTAL
persones amb trastorn mental que
BARCELONÈS NORDhan de complir treballs en benefici a
ASSOCIACIÓ
la comunitat
ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA BCN PER A
Promoció d'activitats esportives per a
PERSONES AMB
persones amb discapacitat psíquica
DISCAPACITATS
PSÍQUIQUES
Acompanyament per la inclusió de les
AMICS QUART MON
famílies galaicoportugueses a
CATALUNYA
Barcelona
RAVAL EN ACCIÓ,
1@1: la força de l'educació
ASSOC.
FUNDACIÓ COSTA
Els problemes compartits semblen
ROMA
més petits!
Projecte tic: promoció de les
FUNDACIÓ PRIVADA
tecnologies de la informació i
ASPROSEAT PROA
comunicació al Centre Ocupacional
ESPLUGUES
ASPROSEAT PROA Esplugues
FUNDACIÓ PRIVADA
Connecta't: Informació, orientació i
CATALANA COMTAL
servei d'assessorament jurídic
FUNDACIÓ PRIVADA
Habitatge tutelat per a famílies
TERESA GALLIFA
monomarentals en risc
ASAUPAM
D-rol
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS I AFECTATS
Hort soci terapèutic masia nova
PER MALALTIA MENTAL
DEL GARRAF
FUNDACIÓ BALONMANO
Balonmano Granollers Special
GRANOLLERS
FUNDACIÓ EL SOMNI
Suport, acompanyament i activitats
DELS NENS
per nens malats i les seves famílies
ASSOCIACIÓ DE LA
GENT GRAN EL CALIU
Vine a taral·lejar
DE CALDERS
ASSOCIACIÓ PER LA
SALUT MENTAL DEL
Habitatge d'inclusió per a persones
BAIX LLOBREGAT NORD. amb un diagnòstic de salut mental
2000

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE MALALTS
D'ALZHEIMER I ALTRES
DEMÈNCIES DEL
BAGES, BERGUEDÀ I
SOLSONÈS
FUNDACIÓ CONGRÉS
CATALÀ DE LA SALUT
MENTAL
STOP ACCIDENTES
LOTUS BLAU FUNDACIÓ
PRIVADA

16718

G62310123

16547

G62394556

16730

G62484480

17123

G62648555

15818

G62713045

AMISI

16971

G62841648

ACCIÓ SOCIAL
MONTALEGRE

16890

G62873971

FUNDACIÓ PRIVADA EL
MOLI DE PUIGVERT

16915

G63231476

16836

G63509616

16543

G63781157

16311

G63880165

16202

G64107188

16128

G64287683

16846

G64332844

FUNDACIÓN PRIVADA
RAMÓN ROSAL CORTÉS

16963

G64371487

FUNDACIÓ IMATGE I
AUTOESTIMA

16595

G64398910

17425

G64644545

18585

G64708779

16832

G64869290

FUNDACIÓ PRIVADA
BAYT ALTHAQAFA
FUNDACIÓ MANS A LES
MANS
FUNDACIÓ PRIVADA
ATENEU SANT ROC
FUNDACIÓ
INTERNACIONAL
MIQUEL VALLS CONTRA
L'ESCLEROSI LATERAL
AMIOTRÒFICA
ONCOVALLES
FUNDACIÓ PRIVADA
GRANOLLERS O V.O.
CONTRA EL CÀNCER
FUNDACIÓ ESPAI
NATURA I JOVENTUT

FUNDACIÓ PRIVADA
GANDHI
FUNDACIÓ PRIVADA
SUMMAE
LA XARRANCA,
FUNDACIÓ
SOCIOEDUCATIVA
PRIVADA
FUNDACIÓ PASQUAL
MARAGALL

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Psicoestimulació a la llar

65

1.212,65 €

PEV! Prevenint l'extremisme violent

65

1.212,65 €

Drogues i conducció: alerta màxima

65

1.212,65 €

Cuidem els grans

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

Agafa el teu rumb

65

1.212,65 €

Adolescents centre obert

65

1.212,65 €

Suport domiciliari multidisciplinari
dirigit a persones afectades
d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i
les seves famílies

65

1.212,65 €

Tallers terapèutics- grups d'ajuda
mútua

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

Musicoteràpia i equinoterapia

65

1.212,65 €

Cangurs especialitzats

65

1.212,65 €

Catalitza. Projecte d'inclusió de joves
nouvinguts

65

1.212,65 €

El cervell, el gran desconegut.
Campanya contra l'estigma i per la
integració de persones amb
discapacitats o trastorns mentals.

65

1.212,65 €

Detecció i prevenció de situacions
d'alineació, d'exclusió i radicalització
de joves.
Atenció primària i domiciliària a
famílies en risc d'exclusió social del
barri del Rabal de Barcelona
Plataforma HERMES e-comerç. Eina
al servei de les persones amb
trastorns greus de salut mental en
procés d'inserció laboral
Creixem i ens formem al BAYT Programa d'Infància

Espai jove del centre socioeducatiu la
brúixola
TIE-PRES: Intervencions basades en
intel·ligència emocional per a
l'atenció a persones en situació o risc
d'exclusió social
La prevenció i la detecció precoç dels
trastorns de la conducta alimentària
des dels serveis socials de Barcelona

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

16875

G64918998

FUNDACIÓ PRIVADA LA
VINYA, D'ACCIÓ SOCIAL

Centre obert i d'esplai Bocins

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

Gitanos amb futur

65

1.212,65 €

"La Mediterrànea"

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

65

1.212,65 €

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

17129

G64924632

FUNDACIÓ CERMA
ACOGE

Recolzament a dones(i els seus
filles/es) dels nostres programes
d'acollida temporal i d'inserció
sociolaboral

16818

G64975584

ACNIA (ASSOCIACIÓ LA
CAUSA DELS NENS I
ADOLESCENTS)

Espais familiars ACNIA: l'Espai de
Mar i la Caseta del Passatge

16297

G65026429

FUNDACIÓN
PALIACLINIC

17041

G65297590

ASSOCIACIÓ
+RESPONSABLES

17220

G65310708

ASSOCIACIÓ CAL
GRAELLS
EQUINOTERÀPIA

16247

G65620650

17110

G65688780

17294

G65971822

17351

G66052796

99014

G66088212

ASOCIACIÓN RAÍCES

17240

G66161944

EL ROURE
ACOMPANYAMENT DE
REFERÈNCIA PER
ADOLESCENTS I JOVES

16921

G66209172

ASSOCIACIÓ MARESME
CONTINUUM

17029

G66231689

ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL
MATISSOS

16527

G66236654

EINES PER TOTHOM

17311

G66283953

ASSOCIACIÓ LÚDICOEDUCATIVA RODOLA

17114

G66355140

ASSOCIACIÓ PEL
SUPORT A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
MENTAL

Atenció i suport a les famílies
cuidadores de persones amb malaltia
mental a Sant Cugat del Vallès

65

1.212,65 €

16484

G66356239

ASSOCIACIÓ HI SOM

Tallers inclusius d'elaboració de
productes de xocolata

65

1.212,65 €

16424

G66366972

Programa anual d’inclusió social

65

1.212,65 €

16720

G66455361

Les relacions inter-generacionals com
a eina d'inclusió i activació de la gent
gran.

65

1.212,65 €

FUNDACIÓN DEPORTIVA
DE HÍPICA ADAPTADA
FEDERICA CERDÁ
RROMANE SIKLOVNE,
ASSOCIACIÓ DE JOVES
ESTUDIANTS GITANOS
DEL BON PASTOR
ASSOCIACIÓ
RECICLART-E
CLUB SUBMARINISME
SAITA DIVING

ASSOCIACIÓ TERÀPIES
HOLÍSTIQUES ESPAI
SACRA
ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA
AMB LA TERCERA EDAT
DE BARCELONA ASTEBCN

Programa de suport domiciliari per a
pacients en fase final de vida en
situació d'exclusió social
Oficina del Voluntariat Corporatiu de
Barcelona
Integració social d'infants amb
diversitat funcional i necessitats
especials: el cavall com element
integrador"
Integració social i millora de les
capacitats rehabilitem a lloms del
cavall

Submarinisme com a eina d'inclusió
social i futur professional
Asociación Raíces. Atención y
Orientación del Conflicto Filoparental
Fent ruta
Unitat de Prevenció de l'Exclusió
social i millora de l a qualitat de vida
(UPE)
La banda II (taller de composició i
improvisació: cultura, música i
creativitat)
Servei d'atenció a menors no
acompanyats
Activitats per la inclusió d'infants i
joves amb necessitats educatives
específiques

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

17176

G66473158

ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA
TROPEZANDO CON
SUERTE

L'estiu, al casal!-edició estiu

65

1.212,65 €

17118

G66552027

ASOCIACIÓN CASA
CANDELA

La flamencoterapia como instrumento
vehicular para la integración de las
personas con discapacidad y salud
mental.

65

1.212,65 €

17197

G66589029

Banc d'aliments

65

1.212,65 €

17403

G66596743

Qualyalba2018

65

1.212,65 €

17361

G66615576

Grups d'ajuda mútua per a familiars
d'Alzheimer

65

1.212,65 €

17307

G66685124

Disseny i implantació del pla de
voluntarietat de la fundació Kalida

65

1.212,65 €

16985

G66688540

Aprenent en positiu

65

1.212,65 €

16654

G66690801

Transició a la pròpia llar " pis de
gràcia"

65

1.212,65 €

17378

G66721713

La inclusió social de col.lectius
vulnerables i al reforç de l'impacte
social

65

1.212,65 €

16320

G66910522

A l'hospital, et fem el relleu!

65

1.212,65 €

16882

G67004945

Recolza

65

1.212,65 €

16667

G67114611

Remodelació i inici d'activitats de
l'espai sagrats cors.

65

1.212,65 €

17210

G67124529

Educan (Intervencions assistides amb
gossos a l’escola)

65

1.212,65 €

16651

G67184309

ASOC. DESCABELLADES

Dona, teatre i salut, sensibilitzant la
societat

65

1.212,65 €

R0800043B

BISBAT DE VIC SEMINARI

Menú lowcost

65

1.212,65 €

PARRÒQUIA SANT
JOSEP DE CALASSANÇ

Activitats adreçades a l'atenció de
necessitats socials per a persones i
famílies

65

1.212,65 €

Teixint vincles

65

1.212,65 €

Pisos assistits Llar Enric d'Ossó

65

1.212,65 €

Insula

65

1.212,65 €

Espai familiar compartit "Trèvol"

65

1.212,65 €

16830
17122

R0800534J

16917

R0800544I

17055

R0801194B

16959

R5800637J

17144

V08658536

ENTITAT

FUNDACIÓ EL XIPRER
VALLÈS ORIENTAL
ASSOCIACIÓ ALBADA DE
SUPORT CONTRA EL
CÀNCER
ASSOCIACIÓ DE
MALATS I FAMILIARS
D’ALZHEIMER I ALTRES
DEMÈNCIES DE
MARTORELL
FUNDACIÓ PRIVADA
KALIDA
ASOCIACIÓN LAS
HISTORIAS DE SOFÍA
ENTRESOL,
ASSOCIACIÓ PER
L'HABITATGE I LA
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
FUNDACIÓ
OPORTUNITATS IMF
AFADA( ASSOCIACIÓ
FAMILIARS ALZHEIMER I
DEMÈNCIES ANOIA)
RECOLZA
ASSOCIACIÓ PROJECTE
MESSAIA - VV
VOLUNTARIS
VOLTREGANÈS
ASSOCIACIÓ CATALANA
DE TERÀPIA AMB
GOSSOS

CARITAS
INTERPARROQUIAL DE
MATARÓ
COMUNIDAD DE
HERMANAS
TERESIANAS
SANT JOAN DE DÉU,
SERVEIS SOCIALS
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
VEÏNES DE CAN
PEGUERA

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

16438

G59497149

ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS DE TARADELL

16375

G60066016

16377

G66179896

16374

G59304774

16733

G59165316

16473

G08581639

16371

G59774059

GERMANOR GENT GRAN
DE CERCS
ASSOCIACIÓ BAGÀ
GRAN
LLAR DEL PENSIONISTA
GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
LLAR DEL PENSIONISTA
LILLET
ASSOCIACIÓ
PROMOTORA
D'OCUPACIÓ I SERVEIS
SOCIALS
ASSOCIACIÓ CASAL
D'AVIS EL PUIG

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Taller de coneixement de la cultura
anglesa i el seu idioma: Speak
English and fun!

65

800,00 €

El ritme de la gent gran de Cercs

65

800,00 €

La participació de la gent gran com a
teràpia comunicativa

65

750,00 €

El ritme de la gent gran de Guardiola

65

700,00 €

La participació de la gent gran com a
teràpia comunicativa

65

625,00 €

Supervisions de casos i orientació
familiar

65

600,00 €

Taller de lleure, salut i participació per
a gent gran

65

330,00 €

NOM PROJECTE

PUNTS

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

PLATAFORMA UNITÀRIA
16765 G63627418 CONTRA LES VIOLÈNCIES
DE GÈNERE
INSTITUT DE DRETS
16465 G08957318
HUMANS DE CATALUNYA
16265 F64206642

TAMAIA VIURE SENSE
VIOLÈNCIA, SCCL

PROMOTORA DE MITJANS
AUDIOVISUALS, SCCL
ASSOCIACIÓ DONES EN
17070 G43884444
XARXA
16643 F08310013

16604 G58505280 ASSOCIACIÓ CA LA DONA

Trenquem el silenci
Reconstruint garanties de drets
humans en la lluita contra l'odi
Prevenció de la violència masclista
al llarg del cicle vital de les dones,
2018
Conegudes (també) a casa (6a
edició)
Dones en xarxa, apoderament de
les dones en xarxa
Ca la dona, un espai de dones i per
a dones: atenció i prevenció de la
violència masclista.
"En trànsit". Programa de
sensibilització del procés migratori
adolescent.

ASSOCIACIÓ JOVES PER
16815 G60591310 LA IGUALTAT I LA
SOLIDARITAT
ASSOCIACIÓ PROMOTORA
DE CENTRE DE CULTURA
16652 G62607163
Cow bonne
DE DONES FRANCESCA
BONNEMAISON
Integras – Barcelona – Programa
d’atenció integral i detecció
16188 G63156541 GENERA
deviolències amb dones que
exerceixen prostitució a Barcelona
SURT. FUNDACIÓ DE
Siare: servei integral d'atenció,
16839 G64404213 DONES. FUNDACIÓ
recuperació i empoderament
PROADA
16590 G61740627 FUNDACIÓ MARIANAO
Projecte esfera jove
Programa de suport a la
marentalitat per a dones víctimes
16358 G62758321 ASSOCIACIÓ EXIL
de violència de gènere i els seus
fills/es

IMPORT

97

6.600,00 €

94

6.495,84 €

92

6.357,63 €

90

6.219,42 €

89

6.150,32 €

89

6.150,32 €

89

6.150,32 €

89

6.150,32 €

89

6.150,32 €

89

6.150,32 €

87

6.012,11 €

87

6.012,11 €
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

La salut de les dones: diversitats i
realitats
Capacitació de diferents grups de
ASSOCIACIÓ DE
dones com a agents de salut per a
PLANIFICACIÓ FAMILIAR
la promoció i prevenció en drets i la
DE CATALUNYA I BALEARS
salut sexual i reproductiva
EL SAFAREIG GRUP DE
Detecció, atenció i recuperació de
DONES FEMINISTES DE
les violències masclistes vers les
CERDANYOLA
dones i les seves filles i fills
Act-jove projecte per la inclusió
ASSOCIACIÓ LA
social dels adolescents i joves de
ROTLLANA
badalona
ASSOCIACIÓ DE CASALS I
Educar en participació, una
GRUPS DE JOVES DE
assignatura pendent
CATALUNYA
Connectant: processos
FUNDACIÓ CATALANA
d’aprenentatges, participació i
AKWABA
enfortiment de xarxes
RAVALNET
Teixim la diversitat, 2018
CENTRE D'ESTUDIS
Dones d'origen pakistanès: visibles
AFRICANS I
i amb drets
INTERCULTURALS
COORDINADORA
D'ASSOCIATS PER LA
Xerrem junts
LLENGUA CATALANA - CAL
ARA ASSOCIACIÓ DE
Ara activa't: programa d'orientació
SERVEIS I FORMACIÓ
per a l'ocupabilitat jove
SOCIOEDUCATIVA
ASSOCIACIÓ CONEXUS,
ATENCIÓ, FORMACIÓ I
Programa d'atenció integral contra
INVESTIGACIÓ
la violència de gènere
PSICOSOCIALS
MOVIMENT PER LA PAU Punt d’apoderament a dones
MPDL
víctimes de la violència masclista
ASOCIACIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE LA
Sexafin: educació sexual i afectiva
DIVERSIDAD E
als centres educatius d'educació
INTERVENCIÓN SOCIAL
infantil i primària
(AIDIS)
Acompañando al esperitu
FUNDACIÓN ACCIÓN
emprendedor en jóvenes inscritos
CONTRA EL HAMBRE
en garantia juvenil
ASSOCIACIÓ FEM
Sóc emprenedor@! Formació,
PEDAGOGIA PER UNA
orientació i acompanyament per a
VIDA DIGNA PER A
l'emprenedoria social de joves
TOTHOM
sense l'ESO
ASSOCIACIÓ XARXA DE
DONES DIRECTIVES I
Les dones movem l'acció social:
PROFESSIONALS DE
incidim!
L'ACCIÓ SOCIAL
ESPLAIS CATALANS
Per uns esplais més forts que mai
DigiLAB: laboratori d'innovació
ASSOCIACIÓ SOCIAL
social i capacitació en tic per a
ANDRÒMINES
joves
ASSOCIACIÓ GITANA DE
Dones gitanes en xarxa, foment e
DONES DROM KOTAR
intercanvi actuacions d'èxit
MESTIPEN
FUNDACIÓ PRIVADA
Ni bella ni bèstia
TROPOS

PUNTS

IMPORT

16619 G61266649 DONES AMB EMPENTA

86

5.943,00 €

16392 G08914475

85

5.873,90 €

85

5.873,90 €

85

5.873,90 €

85

5.873,90 €

85

5.873,90 €

85

5.873,90 €

84

4.671,52 €

84

4.671,52 €

84

4.671,52 €

84

4.671,52 €

82

4.560,29 €

82

4.560,29 €

82

4.560,29 €

82

4.547,50 €

81

4.504,68 €

80

4.449,07 €

80

4.449,07 €

80

4.449,07 €

80

4.449,07 €

16471 G58410846
16555 G59685784
16674 G60652658
16401 G61060588
16982 G61576229
16950 G58830852
16423 G62106117
16800 G64571268

17015 G65525768
16983 G28838001

16769 G65047557

16766 G81164105

16600 G66004870

16847 G66688136
16764 G08773517
16902 G60304862
17391 G62284633
16686 G62393210
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

16362 G58673807

ESPAI D'INCLUSIÓ I
FORMACIÓ CASC ANTIC

17418 G59112219

ASSOCIACIÓ DONES
JURISTES

NOM PROJECTE
Acollida i eines de socialització per
a una ciutadania activa
Atenció i assistència jurídica a
dones que han patit violència
sexual

PUNTS

IMPORT

79

3.855,83 €

79

3.855,83 €

ASSOCIACIÓ DE DONES
16736 G60098241 PERIODISTES DE
CATALUNYA

Tallers de periodisme social i no
sexista

79

3.855,83 €

17308 G62267497 ASSOCIACIÓ ACORD

Serveis per a la diversitat afectivo
sexual i identitat de gènere i
implementació de polítiques lgtbi en
el marc de les institucions de l'Area
metropolitana de Barcelona

79

3.855,83 €

17217 G62823000

GRUP D'AMICS GAIS,
LESBIANES,
TRANSSEXUALS I
BISEXUALS (GAG)

Suport a l'entitat grup d'amics gais,
lesbianes, transsexuals i bisexuals
(GAG)

79

3.855,83 €

16675 G63422224

FUNDACIÓ BABEL PUNT
DE TROBADA

Projecte puentes: atenció
psicològica gratuïta per a persones
nouvingudes

79

3.855,83 €

Acathi transpresó

79

3.855,83 €

Diversitat familiar lgtbi a les escoles

79

3.565,00 €

Acció cívica 2018
#canviadepell: accions de
sensibilització sobre rumors i
discriminacions racistes mitjançant
la realitat virtual

78

3.807,02 €

78

3.807,02 €

Aida (abordatge integral per a les
dones i el seu apoderament)

78

3.807,02 €

Articula't

78

3.807,02 €

78

2.850,00 €

77

3.758,22 €

77

3.758,22 €

77

3.758,22 €

77

3.758,22 €

77
77

3.758,22 €
3.758,22 €

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA INTEGRACIÓ
D'HOMOSEXUALS,
15861 G63476097
BISEXUALS I
TRANSSEXUALS
IMMIGRANTS
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES
16069 G63380109
LESBIANES I GAIS
16368 G08952939 CASAL LAMBDA
16831 G58958323

SOS RACISME
CATALUNYA

ASSOCIACIÓ HÈLIA, DE
SUPORT A LES DONES
QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
ASSOCIACIÓ CULTURAL
16904 G65095606
L'HURBART
17320 G64813595

PANDORA: RECURSOS
PER LA IGUALTAT I LA NO
16033 G63770804
DISCRIMINACIÓ DE LES
DONES
ASSOCIACIÓ DE DONES
CA L'AURÈLIA
ASSOCIACIÓ MÚSICS PER
17314 G63919716
LA PAU I LA INTEGRACIÓ
ASSOCIACIÓ CASA DE
16029 G64986342
MALI
16415 G61913471

16575 G65436743

ASSOCIACIÓ
COEDUCACCIÓ

17098 G65799124 APROSEX
17426 G66795642 OPEN CULTURAL CENTER

Programa de tallers per
l’apoderament i promoció de les
dones i cicle de tallers per la
visibilització i apoderament de les
dones lesbianes, bisexuals i
pansexuals
Ajuda integral contra la violència
masclista
Vozes, orquestres i corals socials
Trenquem estereotips. Lluitem per
la igualtat de drets
Coeducació, espai i comunitat: per
la igualtat, aprenent a mirar, viure i
ocupar l’espai amb perspectiva de
gènere.
Totes per a totes [2018]
Cultura refugi 2018
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Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

ADORATRIUS ESCLAVES
DEL SANTÍSSIM
SACRAMENT I DE LA
CARITAT
L'ARADA CREATIVITAT
16835 F25628579
SOCIAL
CANDELA ACCIÓ
16402 F63508410 COMUNITÀRIA I
FEMINISTA SCCL
PLATAFORMA PER LA
16591 G60417631 LLENGUA-COL.LECTIU
L'ESBARZER
ASSOCIACIÓ TEATRAL
16287 G61899043
MOUSIKÉ
FUNDACIÓ CARTA DE LA
16878 G62816889
PAU DIRIGIDA A L'ONU
17069 R5800581J

16989 G62822044

FUNDACIÓ PRIVADA
FUTURA LOCAL

ASSOCIACIÓ CATALANA
DE PROFESSIONALS DE
16929 G63637482
LES POLÍTIQUES DE
JOVENTUT (ACPPJ)
17088 F60939956

COLECTIC, SCCL

16969 G08983199 ESCOLTES CATALANS
ASSOCIACIÓ
16862 G59196949 D'ASSISTÈNCIA A DONES
AGREDIDES SEXUALMENT
ASSOCIACIÓ ARTIXOC,
17063 G62003603 DONEM SUPORT A L'ART I
A LA JOVENTUT
18504 G63721963

17405 G66119389

17218 G67007005

16679 G92271295
16319 G61645115
17100 G61851747
16913 G65571861
16811 G60799418

COMISSIÓ CATALANA
D’AJUDA AL REFUGIAT
SUDS-ASSOCIACIÓ
INTERNACIONAL DE
SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ
ASSOCIACIÓ PROMOTORA
DE DONES CINEASTES I
DE MITJANS
AUDIOVISUALS DE
CATALUNYA
ASOC. DE HOMBRES POR
LA IGUALDAD DE GÉNERO
(DELEGACIÓ A
CATALUNYA)
FUNDACIÓ PRIVADA PERE
CLOSA
XARXA EUROPEA DE
DONES PERIODISTES
ASSOCIACIÓ INSTITUT
QUOTIDIANA
ASSOCIACIÓ
DINAMITZADORA DE LA
XARXA FEMINISTA

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Needs: projecte de recuperació de
dones víctimes del tràfic de
persones a través de l'art teràpia.

77

3.758,22 €

Barris activadors

76

3.709,41 €

Sexualitat, amor i violència 2018

76

3.709,41 €

Pla d'actuació lingüística integral
Sabadell Sud

76

3.709,41 €

76

3.709,41 €

76

3.709,41 €

76

3.709,41 €

76

3.000,00 €

75

3.660,60 €

75

3.660,60 €

75

3.660,60 €

Emociona’t, empoderament juvenil
per mitjà del teatre

75

3.660,60 €

Servei d'atenció jurídica
especialitzada a persones
refugiades en situació de risc social
o d'exclusió

75

3.660,60 €

Mirades no hegemòniques.
L'autorepresentació com eina de
transformació social

75

3.660,60 €

Dones visuals. Eliminem les
desigualtats a l'àmbit audiovisual

75

3.660,60 €

Violència sexual contra menors.
Creant entorns de suport i de cura.

75

2.950,00 €

74

2.751,30 €

74

2.751,30 €

74

2.306,35 €

73

2.714,12 €

Fronteres: tallers cinefòrums sobre
el fet migratori
Programa vitamina: lideratge ètic i
transformació social
Projecte de ciutadania, municipi i
joventut: casal de la ciutadania a
sant sadurni d’anoia any 2018
2018 - Les bones pràctiques en
l’àmbit de la joventut: cinc anys de
la eina pel treball en xarxa entre
professionals de joventut
Dinàmiques participatives vers els
drets humans, 2018
Pla de qualitat
Assistència integral especialitzada i
gratuïta a dones, nens, nenes,
joves i adolescents que han patit
agressions sexuals

Xarxa de prevenció de les
emancipacions prematures
Visibilitzant les entitats de dones en
la seva diversitat
Campanya infografies per a la
igualtat
Xarxa feminista: visibilització de la
diversitat d'identitats dels
feminismes
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ASSOCIACIÓ CASAL
CLARET DE VIC
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA I
16866 G65400608
CULTURAL FORMES
17051 G61747069

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Escola de la pau dones

73

2.714,12 €

La troca: porta d'acollida

73

2.714,12 €

73

2.714,12 €

73

2.714,12 €

73

2.315,00 €

73

1.000,00 €

72

2.676,94 €

72

2.676,94 €

Apropa't a les persones refugiades:
escoltar, entendre i sentir

72

2.676,94 €

Escoltisme en perspectiva de
gènere

72

2.676,94 €

Cómic para todos

72

2.676,94 €

A-porta, acompanyant porta a porta

72

2.676,94 €

Envelliment actiu entre les
persones grans lgtbi

72

2.676,94 €

Vincles per la diversitat

71

2.639,76 €

Jo mai mai..." prevenció de les
violències de gènere entre joves a
través del teatre social

71

2.639,76 €

Belluga’t

71

2.639,76 €

Interculturalitat, inclusió i prevenció
del racisme

71

2.639,76 €

Casc jove

71

2.639,76 €

17291 G62670187 FUNDACIÓ IDEA

Àgora: de la participació a la
inclusió social

71

2.639,76 €

ASSOCIACIÓ PER LA
16962 G63375786 RECERCA I L'ACCIÓ
SOCIAL

Entén-nos

71

2.639,76 €

ASOCIACIÓN
17241 G64663321 LATINAOMERICANA DE
SABADELL

Integración y ciudadanía en acción:
programas de formación, asesoría,
busqueda de empleo en materia de
juventud, igualdad y ciudadanía
2018

71

2.639,76 €

17280 G65847428 MUJERES PALANTE
16306 G83117374

FUNDACIÓ
SECRETARIADO GITANO

FUNDACIÓ PRIVADA
16294 G63570402 CULTURAL DE
GRANOLLERS AC
16880 G58237389
16641 G08650970

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
LA BALCONADA
FUNDACIÓ CONGRÉS DE
CULTURA CATALANA

CENTRE D’ANÀLISI I
16258 G08830127 PROGRAMES SANITARIS
(CAPS)
COMITÈ CATALÀ PER ALS
17348 G62655659 REFUGIATS - CATALUNYA
AMB ACNUR
ACCIÓ ESCOLTA DE
17312 G62773221
CATALUNYA
FUNDACIÓ CIUTADANIA
17087 G63832786 MULTICULTURAL MESCLADÍS
FUNDACIÓ PRIVADA
18683 G64692569 CONFAVC. ESTUDIS I
RECURSOS VEÏNALS
FUNDACIÓ PRIVADA
17272 G64876840
ENLLAÇ
INSTITUT DIVERSITAS
16727 F66828872
SCCL
NUS PROCESSOS
16337 F67026658 SOCIALS I CREATIUS
SCCL
MOVIMENT EDUCATIU DEL
17132 G08855827
MARESME
ASSOCIACIÓ DE
17078 G58312489 PERSONES PARTICIPANTS
ÀGORA
FUNDACIÓ ESCOLTA
17057 G61679049
JOSEP CAROL

Per una ètica de les cures, des de
les dones migrades
Promoció de la igualtat
d’oportunitats i inclusió sociolaboral
de les dones gitanes, i atenció a la
múltiple discriminació.
Projecte TeDEBAT: producció
teatral per a educació secundària
obligatòria, parlant del respecte i la
diversitat.
Joves actius de la balco
Interseccions. L’associacionisme
com a espai d’intercanvi
intercultural.
Red-CAPS com a eina feminista de
participació i promoció de la igualtat
d’oportunitats en salut
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17381 G64680986

ASSOCIACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
CULTURAL, AMBIENTAL I
HUMÀ (CEHDA)

17128 G65098709

ASSOCIACIÓ HOMES
IGUALITARIS

RROMANE GLASURA
VEUS GITANES
ASSOCIACIÓ
17332 G65956864 INTERCULTURAL DIÀLEGS
DE DONA
16557 G65609851

17252 G66133497 DONA CANÇÓ

NOM PROJECTE
Plantem la llavor. Acollida de
persones migrades i activitats
d'apropament i coneixement
intercultural amb joves autòctons
Implicant els homes en la
transformació social de les
masculinitats

IMPORT

71

2.639,76 €

71

2.639,76 €

Akana

71

2.639,76 €

Sóc dona...sóc la teva igual

71

2.639,76 €

Tu ets part de la solució.
Campanya jove de prevenció de la
violència de gènere.

71

2.639,76 €

71

2.639,76 €

70

2.602,58 €

70

2.602,58 €

70

2.602,58 €

69

1.758,05 €

69

1.758,05 €

69

1.758,05 €

69

1.758,05 €

69

1.758,05 €

69

1.758,05 €

69

1.758,05 €

69

1.758,05 €

69

1.758,05 €

69

1.758,05 €

CENTRE D'ACOLLIMENT
Centre d'acolliment per estrangers
SANTA COLOMA
FUNDACIÓ PRIVADA
16638 G17933730
Incuba dones barcelona
UTOPIA
FUNDACIÓ CATALUNYA17107 G59163204 AMÈRICA SANT JERONI DE Residencia d’estudiants per la pau
LA MURTRA
Youth on the move- mobilitat
AURORA GESTIÓ DE
17105 G65862260
internacional per a joves
PROJECTES SOCIALS
vulnerables
FUNDACIÓ PRIVADA
17066 G08537912
Vivim l’agricultura de muntanya!
JOSEP SANS
Valentes i acompanyades: suport a
ASSOCIACIÓ VALENTES I
16892 G55252159
nenes i joves que pateixen
ACOMPANYADES
l’amenaça d’un matrimoni forçat
Segurnet: usos de pantalles i
FUNDACIÓ FRANCESC
16372 G58506981
xarxes socials. Nous usos, noves
FERRER I GUÀRDIA
bretxes
ASSOCIACIÓ CATALANA
Grups solidaris de microcrèdits per
99500 G58893793 DE DONES DIRECTIVES I
dones
EMPRESÀRIES
Encaixos familiar: orientació i
ASSOCIACIÓ CULTURA
16685 G59342170
empoderament de famílies en
TRETZE
l'àmbit socioeducatiu
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
ROCAFONDA,
16419 G59883017
Totes plegades
L'ESPERANÇA I CIUTAT
JARDÍ
FUNDACIÓ MIGRA
Espai de diàleg intercultural i
15998 G63103006
STUDIUM
interreligiós
CENTRE EURO-ÀRAB DE
Espai CEAC pel dinamisme
17421 G64627896
CATALUNYA
associatiu
Activació i enfortiment d’espais
juvenils de comunicació i acció
comunitària per a la ciutadania
ASSOCIACIÓ CULTURAL
16645 G65162562
activa a la zona nord del districte de
ELPARLANTE
nou barris, a través de les entitats
juvenils: la meri productions i casal
de joves.
ASSOCIACIÓ
Nosaltres. Ressignificant els
16924 G66678327 LUCIÉRNAGAS ARTE EN
nostres cossos
ACCIÓN
17245 V60662293

PUNTS
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ASSOCIACIÓ "ATLÀNTIDA,
16748 G63220008 PROFESSIONALS PER LA
INTERCULTURALITAT"
CÚRCUMA SCCL: ACCIÓ,
DIVERSITAT I
16870 F67128397 TRANSFORMACIÓ AMB
PERSPECTIVA DE
GÈNERE
CENTRE D'ESTUDIS DE
16228 G58022542
L'HOSPITALET
ASSOCIACIÓ PER A
L'ESTUDI I PROMOCIÓ DEL
16819 G60378056
BENESTAR SOCIAL
(PROBENS)
TRASTERO DE LAS
16938 G65030371 ARTES, ASSOCIACIÓ
CULTURAL
ASOCIACIÓN CULTURAL
16577 G65212938
LA QUINTA PATA
17134 G65663841 ASSOCIACIÓ ARRISSALAH
16808 R5800395E FUNDACIÓ PERE TARRÉS
16607 F64422207
16279
16640
17333
16854
16396
16631
17213
17052
16677
16798
17358

16339

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Projecte interprofesions

69

1.500,00 €

El carrer és nostre: que es noti.
Una peça teatral i un fòrum
participatiu

68

1.732,57 €

Ruta Candel per l’hospitalet de
llobregat

68

1.732,57 €

Projecte bitàcola: un espai
d'acollida

68

1.732,57 €

Projecte mucha mujer 9ª edicio
2018 projecte de reinserció laboral
que s'adreça a dones

68

1.732,57 €

E-miss

68

1.732,57 €

Projecte “identifica-T”
Fomentem l'apoderament i
l'autoorganització juvenil dels
centres d'esplai de la província de
barcelona
Teixim comunitat

68

1.732,57 €

68

1.732,57 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

67

1.398,94 €

E.I. L'EINA, SCCL
SECRETARIAT D'ENTITATS
G58186180 DE SANTS HOSTAFRANCS Taula intercultural
I LA BORDETA
Xarxa d'hospitalitat i suport jurídic i
ASSOCIACIÓ SALUT I
G58310376
psicosocial per a dones i famílies
FAMÍLIA
immigrants
FEDERACIÓ DE DONES DE
Acolliment psicològic i
G60104528 CATALUNYA PER LA
assessorament i orientació jurídica
IGUALTAT
HUACAL ONG DE
Xarxa de literatura salvadorenya a
G60722246 SOLIDARITAT AMB EL
municipis de Barcelona
SALVADOR
Programa de suport i orientació per
ASSOCIACIO DE DONES
G60801768
fomentar la inclusió laboral de les
EMPRENEDORES ODAME
dones
ASSOCIACIÓ CULTURA
G61852638
Projecte intercultural
VIVA SANTBOIANA
Cursos de "coneixement de la
G62212972 FUNDACIÓ PRIVADA FICAT societat d’acollida. Entorn i marc
jurídic"
ASSOCIACIÓ NEXES
G62235676 INTERCULTURALS DE
EcoFemSostenible
JOVES PER EUROPA
Accions de sensibilització i
DONES PER LA LLIBERTAT
G62734702
assessorament per l'apoderament
I LA DEMOCRÀCIA
de les dones grans de barcelona
G63692842 GREFART
Projecte camille: espai de creació
LA LLUM DEL NORD
Sentit al barri: accions per
ASSOCIACIÓ PER LA
combatre els rumors i estereotips
G63939599 CIUTADANIA I LA
sobre la diversitat cultural a
COOPERACIÓ ENTRE
Vilafranca del Penedès
POBLES
ASSOCIACIÓ SOCIAL
G64344526
ENTER compartir
GABELLA
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FUNDACIÓ PRIVADA
CATALUNYA VOLUNTÀRIA

16937 G65611337 GAY SITGES LINK
TALLER D'ART, CULTURA I
CREACIÓ
ASSOCIACIÓ CULTURAL
16450 G65739286
EL MIRADOR
CENTRE SOCIAL DE
17319 V58386087
SANTS
GRUP DE JOVES DE
99505 G58219510
SINGUERLÍN
IACTA SOCIOJURIDICA,
17205 F65747461
SCCLP
COOPERATIVA DE
17135 F66536145 SERVEIS FINANCERS
ISLÀMICS "COOPHALAL"
17345 G65643405

17424 F67128140

TRAMA SCCL

ASSOCIACIÓ DE DONES
HEURA
FEDERACIÓ DE CENTRES
16751 G58266909 JUVENILS DON BOSCO DE
CATALUNYA
17079 G58260266

17011 G58338583
17149 G58435975
17356 G60688157
17094 G60754165
16592 G62219738
16594 G63071518
17130 G64427065
99501 G65256695
17313 G65379919
17040 G65937005
17127 G66315722
17318 G66409251
16687 G66909524

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Competències clau per fer la pau

67

1.398,94 €

Programa 2018 per a la diversitat
afectiva, sexual i d’identitat de
gènere a Sitges

67

1.398,94 €

Multi-vitamina

67

1.398,94 €

El calidoscopi

67

1.398,94 €

Acollim i enfortim 2018

67

1.398,94 €

Soc àrab, soc català

67

900,00 €

Aula oberta infoext

66

1.378,06 €

Programa "oportunitat" per a dones.

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

Cultura contra la violència. Teixint
xarxes contra els estereotips.
Apoderament de les dones per
lluitar contra la violència masclista
Educació en valors per a la
integració social

Joves ciutadans actius: la
FEDERACIÓ CATALANA DE
participació ciutadana a través de la
JOVES CAMBRES
jove cambra de catalunya
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
Dones en xarxa
VEÏNES DEL POBLENOU
Empoderament contra la violència
ASSOCIACIÓ LLIGAM PER
masclista. Càpsules formatives
A LA INSERCIÓ SOCIAL DE
d'empoderament en l'àmbit
DONES
residencial.
AGRUPACIÓ CULTURAL
Entorns i vida a Sant Mateu - fase 3
RIUBROGENT
ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL LA
Món barri
FORMIGA
ASSOCIACIÓ PERIODISME
Cicle de cinema i drets humans
FORA DE QUADRE
ASSOCIACIÓ CATNOVA
Projump voluntariat 2018
ASSOCIACIÓ CULTURAL
Conviure entre dos mons
ISLÀMICA DE CABRILS
ASSOCIACIÓ FESTIVAL DE
CREACIÓ
Escena + dones
CONTEMPORÀNIA DEL
POBLENOU
ASSOCIACIÓ
Riborquestra
RIBORQUESTRA
ASSOCIACIÓ EQUALITY
Gènere en transformació
FACTORY
ASSOCIACIÓ ENCARA EN
ACCIÓ, MOVIMENT
Apoderament lgtbi
AFECTIU, SEXUAL I DE
GÈNERE
ASSOCIACIÓ COMISSIÓ
Formació de la nova ciutadania:
DE FORMACIÓ (ACOF)
llengua, cultura i participació

Àrea de Presidència
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

17408 G67070904

ENTITAT
LA GÛSPIRA - EQUIP
D'EDUCADORES

16486 G85362564 FUNDACION TRAB.OR
17093 V63712202

FEDERACION DE
ENTIDADES
LATINOAMERICANAS DE
CATALUÑA (FEDELATINA)

16534 G08995243 AMPA L'ERA DE DALT
ASSOCIACIÓ DRETS EN
17116 G43993914
ACCIÓ
RAI - RECURSOS
17148 G60303054 D'ANIMACIÓ
INTERCULTURAL
FEDERACIÓ D'ENTITATS
CULTURALS I
17399 G60927498 EDUCATIVES DE
PERSONES ADULTES
(FACEPA)
16706 G62218888

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
GUADALHORCE

ASSOCIACIÓ DE
17388 G62462650 TREBALLADORS
PAKISTANESOS

16745 G62809280

17369 G63349310
17141 G65089179
16692 G66017112

FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES
AMERICANAS EN
CATALUÑA -FASAMCAT
ASSOCIACIÓ
OBSERVATORI DEL
TERCER SECTOR I LA
SOCIETAT CIVIL
ASSOCIACIÓ MARESMON
FEDERACIÓ CATALANA
D'ASSOCIACIONS
D'ALUMNES "SINDICAT
D'ESTUDIANTS"

17157 G66380932 ASSOCIACIÓ GOGARA
ASSOCIACIÓ DE DONES
16752 G66702838 MARROQUINES I
CATALANES
TERRITORIS OBLIDATS
17354 G66925231 ASSOCIACIÓ
SOCIOCULTURAL
FUNDACIÓ CONTORNO
16817 G67063206
URBANO
ASSOCIACIÓ
17192 G67119453 OBSERVADORS PER LA
DEMOCRÀCIA
ASSOC. VEÏNS PLA D'EN
16874 G59379610
BOET - EL RENGLE

NOM PROJECTE
Recull - diversitat acollida
reconeixement i acompanyament
Abraçant la diversitat des de la
coeducació

PUNTS

IMPORT

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

1.378,06 €

66

750,00 €

65

1.357,19 €

XarxaRai

65

1.357,19 €

Reconeixement de la nostra xarxa
multicultual

65

1.357,19 €

65

1.357,19 €

65

1.357,19 €

Ave fenix 2018

65

1.357,19 €

Millora de la governança en entitats
de segon nivell

65

1.357,19 €

Projecte inserim

65

1.357,19 €

Programa anual del sindicat
d'estudiants: "Estudiant! Organitza't
i defensa els teus drets!

65

1.357,19 €

Per una escola coeducativa e
intercultural

65

1.357,19 €

Empoderem les dones

65

1.357,19 €

Plataforma Territoris Oblidats,
2018: territoris, memòries i cures

65

1.357,19 €

Mòdul

65

1.357,19 €

65

1.357,19 €

65

1.150,00 €

Intercanvi juvenil "painting human
rights: origins, violations and
advocacy"
Espai intercultural de dones
"expressem-nos"
Identitat i diferència; el cinema a les
nostres butxaques

Dinamització d'activitats
comunitàries al barri de
Gualdalhorce
Formació i xerrades per l'acces a la
nacionalitat o ciudadania. Eines pel
creixement personal dels
nouvinguts a través de l'ocupació i
la llengua. Comunitat pakistani i
india residus zero.

Seminari / taules rodones sobre
drets polítics i democràcia en el
context actual
Teatre social l'apoderament de les
dones
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

16678 G66800780

ENTITAT

NOM PROJECTE

ASOCIACIÓN
ECUATORIANA
INTERCULTURAL EN
CATALUNYA (ASEI.CAT)

PUNTS

Promoció de la convivència entre la
comunitat iberoamericana i la
catalana

65

IMPORT
900,00 €

Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o
malaltia mental
PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

16947

NEXE FUNDACIÓ
G59986299
PRIVADA

16610

G08491029

17043

FUNDACIÓ PRIVADA
G64746613 SALUT MENTAL
CATALUNYA

16865

G08444671 FUNDACIÓ AMPANS

16204

G59913160 FUNDACIÓ L'ESPIGA

16743

G65529661

16361

G08393936

16474

16242

ASSOCIACIÓ SANT
TOMÀS - PARMO

FUNDACIÓ APIPACAM

FUNDACIÓ ASPACE
CATALUNYA
ASSOCIACIÓ PRO
DISMINUÏTS
G58176363
PSÍQUICS DEL
BERGUEDÀ
APRENEM,
ASSOCIACIÓ PER A
LA INCLUSIÓ DE LES
G64177421 PERSONES AMB
TRASTORN DE
L'ESPECTRE
AUTISTA

16676

G64836059 FUNDACIÓ IPSS

16879

G65320343

17212
16707
16453

16383

ASSOCIACIÓ OBRIRSE AL MÓN
FUNDACIÓ JUNTS
G65463366
AUTISME
APINDEP RONÇANA
F64255581
SCCL
G08403644 APINAS
FUNDACIÓ PRIVADA
DEL MARESME PRO
G60703303 PERSONES AMB
DISMINUCIÓ
PSÍQUICA

NOM PROJECTE
Activitats de respir per a famílies
amb fills/es amb pluridiscapacitat.
Servei de Respir en Acolliment
en Famílies per persones amb
discapacitat intel·lectual de la
Comarca d'Osona

PUNTS

IMPORT

89

22.809,23 €

87

22.296,67 €

85

21.784,10 €

85

19.200,00 €

85

18.000,00 €

84

17.372,73 €

80

16.545,45 €

Respir per a persones amb
discapacitat intel·lectual i trastorn
mental

80

16.545,45 €

Caps de setmana de Respir en
família.

80

16.545,45 €

80

16.545,45 €

80

16.545,45 €

Respir per a tothom

79

10.636,15 €

Respir famílies APINDEP-2018

75

9.873,85 €

Programa de Respir d'APINAS

74

5.781,43 €

Servei Respir les Sureres

74

5.781,43 €

Respir sortides per a persones
amb trastorn mental
Servei Respir en famílies per a
persones amb discapacitat
intel·lectual a la comarca del
Bages i Respir de lleure
Respir i lleure
Gaudeix d'un respir: servei
especialitzat d'estades temporals
a persones amb discapacitat
Programes estades Respir
familiar ASPACE

Places de respir per a persones
amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament (DID)
Respir per a persones amb
autisme

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

16824

G60703386

16725

G61751863

16433

G61931895

16753

G63930499

17026

G62299029

16755

F63280614

GRANDALLA S.C.C.L.

17283

G55074868

ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA XERA

16205

G66339599

FUNDACIÓ ESCLAT
MARINA

16860

G08698367 ALCER BARCELONA

16593

G60171063

16770

G60935905

18676

G64484710

16737

G64542764

16470

G65924631

16144

G65064727

16853

G08631574

ENTITAT
FUNDACIÓ CENTRE
MÈDIC
PSICOPEDAGÒGIC
D'OSONA
FUNDACIÓ PRIVADA
SIQUE
ASSOCIACIÓ
CATALANA PRO
PERSONES AMB
SORDCEGUESA
FUNDACIÓ PRIVADA
AVAN
FUNDACIÓ PRIVADA
ARTESA

ASSOCIACIÓ DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
TOTS SOM
SANTBOIANS
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL DE
GAVÀ ADISGA
ASSOCIACIÓ DE
FAMILIARS DE
MALALTS
D'ALZHEIMER DEL
VALLÉS
OCCIDENTAL, AFA
VO
ASSOCIACIÓ
ENCERT, ESPORT,
LLEURE, FORMACIÓ I
OCUPACIÓ PER A
JOVES AMB
DIFICULTATS
INTEL·LECTUALS
CENTRE DE LLEURE
TU TRIES
ASSOCIACIÓ TEA
VALLÉS
OCCIDENTAL
ASSOCIACIÓ PER A
LA REHABILITACIÓ
DE LES PERSONES
AMB MALALTIA
MENTAL

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Respir Osona salut mental

74

5.781,43 €

"Activitats de respir familiar"

74

5.781,43 €

Respirs per a persones amb
sordceguesa

74

5.781,43 €

Casal Obert

74

5.781,43 €

Colònies artesà respir 2018

74

2.963,00 €

73

5.703,30 €

73

5.703,30 €

73

5.703,30 €

70

5.468,92 €

Escapa't el cap de setmana

70

5.468,92 €

Temps de vacances

70

5.468,92 €

Espai Respir. Cuida't per cuidar

70

5.468,92 €

Respirs encert

70

5.468,92 €

Programa de Respir 2018

70

5.468,92 €

Oci per a joves amb TEA

70

5.000,00 €

Cuida't per poder cuidar!.
Acompanyament a famílies i
persones amb problemes de
salut mental.

69

2.710,71 €

Desconnecta amb Grandalla:
Programa de respirs familiars
Activitat assistida amb cavalls per
a persones amb diversitat
funcional
Servei de Respir a la Residència
Esclat Marina
Vacances per a persones en
hemodiàlisi i els seus cuidadors
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

99017

G25761875

16867

G58904574

17267

G64030067

17191

G66346305

16489

G63027411

16606

G63728380

16822

G67076331

16304

G60171253

17117

G61993861

17221

G65542284

16141

G08752735

16231

G59816991

18883

G59877043

16477

G61690467

16931

G64303464

17023

G65257024

18627

G66346149

ENTITAT
ASSOCIACIÓ PER
L'AGRICULTURA
TERAPÈUTICA
L'AURÓ
ASSOCIACIÓ
CATALANA DE
TRAUMÀTICS
CRANIOENCEFÀLICS
I DANY CEREBRAL TRACE
ASSOCIACIÓ DE
TEMPS DE LLEURE
RUBRICATUS
TEMIQUE
FUNDACIÓ ELS TRES
TURONS
FUNDACIÓ FRIENDS
ASSOCIACIÓ
ASPERGER NEW
LIFE
FUNDACIÓ PRIVADA
PRO-DISMINUÏTS
PSÍQUICS
FINESTRELLES
MARENOSTRUM,
ASSOCIACIÓ PRO
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
FUNDACIÓ GESTIÓ I
SUPORT
AMPA PAIDEIA
FUNDACIÓ
CHAMPAGNATFUNDACIÓ PRIVADA
(CENTRE OBERT
RIALLES)
ASPAMOTI (
ASSOCIACIÓ PARES
DISCAPACITATS
MONTGAT TIANA)
TALITA, FUNDACIÓ
PRIVADA
ASSOCIACIÓ LES
CORTS PER A LA
INSERCIÓ LABORAL
FUNDACIÓ SETBA
ASOCIACIÓN
AUTISMO IDEA

NOM PROJECTE

PUNTS

IMPORT

Respir familiar amb green cares

69

2.710,71 €

Vacances a la capital d'Europa:
Bèlgica, respir per a persones
amb dany cerebral sobrevingut i
les seves famílies

69

2.710,71 €

Estades 2018

69

2.710,71 €

Tómate tu tiempo 2018

69

2.710,71 €

Ventila't

68

2.671,43 €

Espavila 2018

68

2.500,00 €

ASPI-Espai jove New Life

67

1.302,77 €

Pren-te un respir!! Programa de
respir per a persones amb
discapacitat i les seves famílies

66

1.283,33 €

"Temps per a les famílies"

66

1.283,33 €

Somriu per vacances

66

1.283,33 €

Respir PAIDEIA

65

1.263,88 €

Respir XELA

65

1.263,88 €

"Marxem i vosaltres no veniu"

65

1.263,88 €

65

1.263,88 €

65

1.263,88 €

65

1.263,88 €

65

1.263,88 €

Lleure educatiu per a nens i joves
amb discapacitat intel·lectual.
Programa FINDE de respir de
famílies cuidadores de persones
amb trastorn mental
Natura és cultura
Programa integral de respir a
domicili

Àmbit de Serveis de Tutela
PETICIÓ
NÚM.

CIF

17382

G60168853

ENTITAT
FUNDACIÓ MALATS
MENTALS DE CATALUNYA

NOM PROJECTE
Assessorament i suport a la presa
de decisions

PUNTS
85

IMPORT
14.100,00 €
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

16933

G65104002 FUNDACIÓ PRIVADA VOL

16763

G64827876

FUNDACIÓ PRIVADA LLUÍS
ARTIGUES

16206

G58371907

SOM FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA TUTELAR

16443

G65057465

FUNDACIÓ TUTELAR
L'ESGUARD

16984

G60062809 TEB FUNDACIO PRIVADA
FUNDACIÓ PRIVADA
G60004314 NOSTRA SENYORA DELS
ÀNGELS
FUNDACIÓ TUTELAR DEL
G66841842
MARESME

16581
16417

NOM PROJECTE
(RE) CONSTRUINT CAPACITATS:
programa d'informació i millora
d'integració social i promoció de
l'autonomia de persones amb
trastorn mental i capacitat d'obrar
modificada
Programa de millora de la qualitat
de vida dels usuaris de la Fundació
Lluís Artigues
Compto amb vosaltres. Atenció
d'urgències 24 hores a les
persones amb discapacitat a les
quals donem suport
Servei d'assessorament i
informació a les famílies i
professionals
Espai de reflexió ètica

PUNTS

IMPORT

85

14.100,00 €

84

8.000,00 €

80

7.500,00 €

80

6.100,00 €

80

5.000,00 €

Servei de tutela de persones grans

79

8.947,87 €

Seguim parlant de tutela

79

6.562,50 €

17211

G08572554 ASPANIN

Volem escollir
Assessorament socio jurídic a les
FUNDACIÓ PRIVADA
famílies, pretutela i exercici de les
TUTELAR ACIDH
figures de suport a la capacitat
FUNDACIÓ PRIVADA LAR
Servei de tuteles fundació lar a la
PER MALATS MENTALS
província de Barcelona
FUNDACIÓ PRIVADA
Mesures de protecció vers la gent
PROVELLESA AUTÒNOMA
gran incapacitada judicialment o en
(PROVEA)
previsió de ser-ho
FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS Serveis de suport al programa de
CANET
tuteles
Esport, cultura, inclusió i bons
FUNDACIÓ PRIVADA
hàbits alimentaris a l'abast de
TUTELAR SANTA MARIA DE persones tutelades amb pocs
COMABELLA
recursos i vulnerabilitat a la
comarca del Bages
LA TUTELA
Orientació a famílies i pretuteles
Amb tu! Acompanyament integral a
FUNDACIÓ TALLERS
persones amb capacitat modificada
GUINARDÓ
i a les seves famílies
Informació, atenció i seguiment
ENTITAT TUTELAR DEL
personalitzat al voltant de la
GARRAF
curatela, la tutela parcial i la
pretutela
FUNDACIÓ TUTELAR
D'ASSESSORAMENT I
Oci i qualitat de vida FUTAPPD
PROTECCIÓ A LES
2018
PERSONES AMB
DISCAPACITAT
FUNDACIÓ PRIVADA
Activitat tutelar i atenció als
TUTELAR FAMÍLIA I
familiars i persones amb risc
SOCIETAT
d'exclusió social
MALLA - ASSOCIACIÓ
CATALANA TUTELAR DE
Acompanyem a les famílies
PERSONES AMB
DISCAPACITAT PSÍQUICA

75

8.494,81 €

16572

G61630950

75

8.494,81 €

16338

G62716535

72

7.308,10 €

16134

G63184527

72

7.308,10 €

16951

G59088120

71

7.206,60 €

16432

G60644994

71

922,09 €

16536

G58071507

70

7.105,10 €

16567

G62216973

69

2.966,50 €

16911

G63782866

68

2.923,50 €

17017

G65665523

68

510,00 €

16627

G61017042

67

1.598,17 €

17184

G63743629

65

1.550,46 €
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

16976

G66088006 FADEAM

16461

G66549429

16907

G67050534

17056

FUNDACIÓ TUTELAR
TALLER SANT JORDI

FUNDACIO TUTELAR SOM
CAPAÇOS
FUNDACIÓ PRIVADA
G64725062
TUTELAR AMPARA

NOM PROJECTE

PUNTS

Difusió del servei de fundació
tutelar al Moianès
Projecte d'assessorament sobre els
drets de les persones amb
diversitat funcional i del
desenvolupament
El voluntariat una eina de cohesió
social per a les persones tutelades
Gaudim d'una estoma plegats

IMPORT

65

1.550,46 €

65

1.550,46 €

65

1.550,46 €

65

1.150,00 €

Tercer.- DESESTIMAR les següents sol·licituds atesa la menor valoració, d’acord
amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte:
Àmbit de Benestar Social
PETICIÓ
NÚM.

CIF

17140

G08561912

16952
17341
16869

ENTITAT

CASA SOCIAL DEL SORD DE
MANRESA I COMARQUES
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA CTRA
G58342304
SANTPEDOR
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN
G59575621
JOFRESA
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
G61482253 MALALTS D'ALZHEIMER I ALTRES
DEMÈNCIES DE GAVÀ

17039

G65788424 ASSOCIACIÓ IL·LUSIONS SOLITÀRIES

16528

G66033721

17390

ASSOCIACIÓ DE MARES DE DIA LLARS DE CRIANÇA
G58318817 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT PAU

16709

G66137001 FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC

17126

F66602418

16925
17104

LA CASETA ESPAI
D'ACOMPANYAMENT ALS INFANTS
SCCL
FUNDACIÓN J.VALIENTE PULIDO G63759161
ACPE
ASOCIACIÓN PROYECTOS
G64656598
INFANTILES

16413

F08580359

16395

G66665464 FUNDACIÓ DIDÀCTICA CATALUNYA

18863
17362

G66541475 RING14 ESPAÑA OSAL
G08882318 FUNDACIÓ NOUXAMFRÀ
ASSOCIACIÓ DE TREBALLS
G66351149
D'ATENCIÓ A LES PERSONES

16980

GRUPDEM, SCCL

NOM PROJECTE

PUNTS

Suport social a les persones sordes
aïllades

60

Tothom a punt

60

Ballant per salut

60

Grups d'ajuda mútua i mindfulness
per a familiars i cuidadors de malalts
d’Alzheimer
Joguines per omplir d’il·lusió a
infants en risc d’exclusió social

60
60

Fent xarxa

60

Pintura per a dones grans del barri
Projecte d'activitats educatives i
lleure per a persones amb
discapacitat intel·lectual

58
58

Projecte d'acompanyament: Temps
de cures, temps compartit

57

Rebre per Donar

57

Inserció laboral i reciclatge

57

Estimulació cognitiva, per a
persones amb DID en procés
d'envelliment en el centre
ocupacional Grupdem
Segon curs intensiu d'immersió
lingüística en català i castellà per a
infants de primària procedents de
famílies d'origen migrat i que
presenten greus mancances en un o
en ambdós idiomes.
"Som rars, però no estem sols"
Faig fusta
Et contractem

55

55

54
53
50
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PETICIÓ
NÚM.
17009
17414
17008

CIF

ENTITAT

NOM PROJECTE

G65915613 ASSOCIACIÓ LES FONTS SOLIDÀRIA
ASOCIACIÓN MULTICULTURAL SANT
G64646029
CUGAT
VILASSAR DE DALT CONTRA EL
G63853949
CÀNCER

17106

G66547506 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC

17374

G64854003 ASSOCIACIÓ JUVENIL ACTIVA'T
SERVEI D'ATENCIÓ A LA
G65525180 DEPENDÈNCIA SANT JOAN DE DÉU.
FUNDACIÓ PRIVADA
G65926628 ASSOCIACIÓ ULLASTRELL SOLIDARI
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VERGE DE
G58531815
FUSSIMANYA
AGRUPACIÓN CULTURAL GALEGA
G61302576
AGARIMOS
ASOC. ENFAFA ENGLISH FROM ALL &
G67073007
FOR ALL

16704
16345
17231
17427
17155
17059

G65775736 ASSOCIACIÓ PARKINSON MARESME

16977

G58350182 ASPRODIS

PUNTS

Alimenta

49

Casal juguem tots junts

48

Psicooncologia i treball social

47

L'esport com a vehicle d'inclusió
social i desenvolupament personal
dels infants amb discapacitats
Casal activa't: carl@roundtheworld
Formació continuada per cuidadors
professionals de persones en
situació de dependència
Reforç escolar educatiu

47
45
38
38

Posa't en marxa

35

Actuació didàctica solidària

28

Projecte solidari lingüístic per al
desenvolupament de la cultura
Suport emocional per els afectats de
la malaltia del Parkinson
Sistemes augmentatius i alternatius
de comunicació (SAAC)

25
23
21

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
PETICIÓ
CIF
NÚM.
16552 G65383721
99502 G66093758
17412 G67004325
16458 G17425224
16632 G63334510

ENTITAT
CENTRE EURO AFRICÀ
DONES REPORTERES DE MATARÓ
ASSOCIACIÓ LOLA, NO ESTÀS
SOLA
FUNDACIÓ PRIVADA PLATAFORMA
EDUCATIVA
ASSOCIACIÓ DRET A MORIR
DIGNAMENT

17423 G64741135

ASSOCIACIÓ XANTALA
D'ACOMPANYAMENT A LA
CRIANÇA

17111 G66796541

ASSOCIACIÓ SHELEADER

ASSOCIACIÓ CULTURAL
17322 G66661653
TUDANZAS
ASSOCIACIÓ TERRITORI DE
17031 G25768250
MASIES
ASSOCIACIÓ VOLTA
16909 G66740739
ARQUITECTES
17315 G62379417 ASSOCIACIÓ SOCIAL ASOCROM
17119 G66731910 ASSOCIACIÓ EIX SOCIAL
FEDERACIÓ CATALANA
17035 Q5855006B D'ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
(FECDAS)
16248 G59815894 TIR ARC OLESA

NOM PROJECTE

PUNTS

Vine conèixer l'OTREDAD del veí
10 anys de Dones Reporteres de
Mataró - (Donar veu a les dones i
treballar per la Igualtat)

61

Lola, no estàs sola

60

Nahual Barcelona

59

El dret a morir dignament, un dret humà

59

Acompanyament a la criança amb una
perspectiva psicomotriu, d'igualtat de
gènere i d'acompanyament emocional i
familiar
Sheleader: Acceleradora del talent de
les dones online

60

58
58

La Estética del arte comunitario

57

Vaivens femenins

56

Construïm comunitat: repensem els
espais exteriors de l'escola Teresa Altet
Projecte d'intervenció comunitària
ACTIVA'T-Participació Juvenil-

55
53
51

Sota l'aigua en igualtat. El busseig com
eina d´integració e igualtat

48

Tir amb arc femení de base i sènior

45

Àrea de Presidència
Secretaria General

PETICIÓ
NÚM.

CIF

99506 G63425755

17375 G66008616
16806 G65370058
16629 G65515363
17363 G67114538

ENTITAT

NOM PROJECTE

ASSOCIACIÓ ACCIÓ I
PARTICIPACIÓ SOCIAL
SOSTENIBLE (APASSOS)
CENTRO DE ESTUDIOS Y
INVESTIGACIÓN EN ECONOMIA Y
FINANZAS ISLAMICAS (CEIEFI)
ASSOCIACIÓ LA MELICA, ESPAI
D'APRENENTATGE FAMILIAR
ASSOCIACIÓ DONES PONT DE
RABENTÍ
SOM MASNOU

PUNTS

Promoció d'alternatives econòmiques
solidàries, inclusives i socialment
responsables de producció,
comercialització, consum, inversió i
participació comunitària per a
l'apoderament i l'autonomia de joves i
adults d’Horta Guinardó.

39

Programa "Oportunitat" per joves

39

Acompanyament i orientació familiar
per una criança amb goig

38

Les dones de Cercs i la seva creativitat

37

Som Masnou

37

Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o
malaltia mental
PETICIÓ
NÚM.
16622
16181
17034

CIF

ENTITAT

G58511361 FUNDACIÓN BOSCANA
COORDINADORA D'ENTITATS PRO
V62858279 PERSONES AMB DISCAPACITAT
LES CORTS
ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS
G08440307
PSÍQUICS SANT ADRIÀ, ASSA

17238

G67097105 ASSOCIACIÓ SINGULARMENTS

17082

G60753795

ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS
PSÍQUICS DEL MASNOU

16886

G58661869 ASSOCIACIÓ ARC DE SANT MARTÍ

16901

G63778815

NOM PROJECTE

PUNTS

Activitats de respir, oci i temps de lleure

56

Marxem

52

Estades a la natura

49

Tallers de lleure per a infants i
adolescents, com a suport per a la
creació d'un GAM

34

Colònies d'estiu

31

Respir per a persones amb discapacitat
intel·lectual

21

FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT
Respir tardes
MARTÍ

21

Àmbit de Servei de Tutela:
No s’ha desestimat cap projecte en aquest àmbit
Quart.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir amb
els requisits de la convocatòria:
Àmbit de Benestar Social
PETICIÓ
NÚM.
17416

CIF
G08386138

ENTITAT
ASSOCIACIÓ CASA
DELS NAVARRESOS

NOM PROJECTE
Celebració del dia de
la comunitat foral de
Navarra i Sant
Francesc Xavier

MOTIU EXCLUSIÓ
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
activitats o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

16634

G08621922

17158

G59106823

16129

G59460543

ENTITAT

NOM PROJECTE

FEDERACIÓ DE
PERSONES SORDES
DE CATALUNYA
FEDERACIÓ CATALANA
DE VOLUNTARIAT
SOCIAL
FEDERACIÓ FRANCESC
LAYRET, COCEMFE
BARCELONA

Servei d'atenció social
a persones sordes
(SASPS)

Incompliment Base 6: inclosa al Pla
estratègic de subvencions 2018

Grans actius

Incompliment Base 6: inclosa al Pla
estratègic de subvencions 2018

Sever en situació de
desampar

Incompliment Base 6: inclosa al Pla
estratègic de subvencions 2018

17289

G60234838

ASSOCIACIÓ JUVENIL
TRONADA

16545

G61197653

FEDERACIÓ CATALANA
DE L'ESPLAI

G61800892

ASSOCIACIÓ
CATALANA DE
FAMILIARS I MALALTS
D'ESQUIZOFRÈNIA
(ACFAMES)

16226

16035

MOTIU EXCLUSIÓ

Dinamització
socioeducativa amb
infants i adolescents
en situació de
vulnerabilitat
Aprendre + divertir-se=
èxit educatiu
Programa
d'acompanyament
social familiar per a
persones afectades
d'esquizofrènia i els
seus familiars(paf)
Taller de disciplina
positiva per a
pares/mares: ponts
familiars

G62713045

AMISI

G64103542

ASSOCIACIÓ SOCIAL I
CRISTIANA DE
VOLUNTARIS DE
PRESONS

Sense projecte

99015

G64478449

ASOCIACIÓN
FIBROMIALGIA Y
SÍNDROME DE FATIGA
CRÓNICA

No indiquen cap títol
del projecte

17287

G64810351

ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA NOU
QUITXALLES

Projecte parem taulaamb seny

17290

G64810351

ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA NOU
QUITXALLES

Projecte "Són 3 i no 4"

FUNDACIÓ VIVER DE
BELL-LLOC

Projecte de vida
independent amb
atenció urgent al
col·lectiu discapacitat
intel·lectual i/o trastorn
mental

16655

16263

G65434896

Incompliment Base 8: en cas de presentació
de més d'un projecte per la mateixa entitat,
la sol·licitud presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa
Incompliment Base 6: inclosa al Pla
estratègic de subvencions 2018
Incompliment de la Base 7 en relació a la
Base 9: la memòria del projecte/activitat a
realitzar (Annex 1 del model normalitzat) ha
estat presentat sense emplenar
Incompliment Base 8: en cas de presentació
de més d'un projecte per la mateixa entitat,
la sol·licitud presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa
Incompliment Base 7: Manca tota la
documentació
Incompliment Base 8 en relació amb la Base
7: no presenten la documentació en els
models normalitzats de la convocatòria,
entre ells la memòria (annex 1) que no pot
ser objecte de requeriment.
Incompliment Base 8: en cas de presentació
de més d'un projecte per la mateixa entitat,
la sol·licitud presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa
Incompliment Base 8: en cas de presentació
de més d'un projecte per la mateixa entitat,
la sol·licitud presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa

Presenta la documentació d'una altra entitat

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania
PETICIÓ
CIF
NÚM.
16750 F08954059

ENTITAT
DRECERA SCCL

NOM PROJECTE
Assegura't la festa

MOTIU EXCLUSIÓ
Incompliment Base 2: les activitats no
s'ajusten als objectius específics de l'àmbit
d'Igualtat i Ciutadania.
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PETICIÓ
CIF
NÚM.
17239 G58327925
15837 G62713045

ENTITAT
ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS DE MAS
ENRIC
AMISI

NOM PROJECTE
Esport a l'abast de
tothom a Mas EnricCan Prat
De la idea a la
empresa. Tallers de
formación per a
promoure iniciatives
empresarials a
persones
encarcerades.
Empoderament de
dones d'origen
immigrant

16936 G63231476

FUNDACIÓ PRIVADA
BAYT ALTHAQAFA

17112 G64885122

ASOCIACIÓN CULTURAL Documental
TRANS-FUSIÓN CUBANA colaborativo
etnográfico, sobre la
vida de mujeres
abuelas de diferentes
orígenes culturales
(audiovisual).
ASSOCIACIÓ
L'estudi del clima
DIVERSITAT I
laboral com a factor
CIUTADANIA
capacitant
INICIATIVA PER A LA
Promoció territorial de
REFORMA HORÀRIA
la reforma horària
"ARA ÉS L'HORA"
ASSOCIACIÓ 17 DE
Serveis LGTBI a
MAIG
disposició de la
ciutadania i les entitats

00004 G65825101
17276 G66200288
17317 G66409319

00007 G66477647

ASOCIACIÓN CON
PASIÓN

Restaurant solidari
"Imperfecte"

MOTIU EXCLUSIÓ
Incompliment Base 2: les activitats no
s'ajusten als objectius específics de l'àmbit
d'Igualtat i Ciutadania.
Incompliment Base 8: en cas de presentació
de més d'un projecte per la mateixa entitat, la
sol·licitud presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.

Incompliment Base 8: en cas de presentació
de més d'un projecte per la mateixa entitat, la
sol·licitud presentada amb posterioritat
quedarà automàticament exclosa.
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
activitats o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions.

Incompliment Base 2: les activitats no
s'ajusten als objectius específics de l'àmbit
d'Igualtat i Ciutadania.
Incompliment Base 2: les activitats no
s'ajusten als objectius específics de l'àmbit
d'Igualtat i Ciutadania.
Incompliment Base 3: no es subvencionaran
activitats o actes puntuals com exposicions,
congressos, jornades, festes, publicacions,
premis, estudis o investigacions.
Incompliment Base 8 en relació amb la Base
7: no presenten la documentació en els
models normalitzats de la convocatòria, entre
ells la memòria (annex 1) que no pot ser
objecte de requeriment.

Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o
malaltia mental
No ha quedat exclosa cap sol·licitud en aquest àmbit
Àmbit de Servei de Tutela:
No ha quedat exclosa cap sol·licitud en aquest àmbit
Cinquè.- DISPOSAR la despesa total de dos milions tres-cents noranta-nou mil noucents noranta-nou euros amb cinquanta-nou cèntims (2.399.999,59.-€), desglossats de
la següent manera:
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- Un milió quatre-cents disset mil quatre-cents noranta-nou euros amb norantacinc cèntims (1.417.499,95.-€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60100/23100/48901, del pressupost de la Corporació per a l’any 2018.
- Quatre-cents noranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb setanta-set
cèntims
(499.999,77.-€)
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/60300/23110/48900, del pressupost de la Corporació per a l’any 2018.
- Tres-cents quaranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb vuitanta-vuit
cèntims
(349.999,88.-€),
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/60100/23101/48900, del pressupost de la Corporació per a l’any 2018.
- Cent trenta-dos mil quatre-cents noranta-nou euros amb noranta-nou cèntims
(132.499,99.-€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901,
del pressupost de la Corporació per a l’any 2018
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a
partir de la recepció de l’acord de concessió sense que hagi manifestat expressament
les seves objeccions.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució
de les actuacions que es duran a terme durant l’any 2018 i el termini de justificació,
d’acord amb el que estableix la Base 23, s’iniciarà l’1 de gener de 2019 i finalitzarà el
28 de febrer de 2019.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària a través del tràmit
corresponent de la seu electrònica, adjuntant els models normalitzats que, segons
l’àmbit, es podran trobar a:
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2018
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2018
En el cas que no s’hagi atorgat una bestreta, el pagament es realitzarà d’un sol cop a
la justificació del 100% de l’activitat.
Sisè.- APROVAR l’atorgament d’una bestreta del 50% de l’import concedit a les
entitats que tot seguit es relacionen:
Àmbit de Benestar Social:
PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

IMPORT
BESTRETA

16290

G64778962 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL RADIO NIKOSIA

6.021,29 €

16163

G63539571 FUNDACIÓ APADO

4.040,27 €

17265

G66774126 FUNDACIÓ CREU GROGA

4.040,27 €

16697

G60229846 FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA

3.990,39 €

16164

G60515012 ANDI DOWN SABADELL

3.990,39 €
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

IMPORT
BESTRETA

16439

G61884359 FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (FAS)

3.990,39 €

16884

G60316411 ASSOCIACIÓ AMPUTATS SANT JORDI

3.990,39 €

17091

ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DIFICULTATS
G61797197
SOCIOLABORALS "ENTREM-HI"

3.990,39 €

16324

G65469645 APRENEM BARCELONA

3.990,39 €

16974

G65009235 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ

3.990,39 €

17173

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS DE L'HOSPITAL SANT JAUME DE
G61314290
CALELLA

3.000,00 €

16761

G62123484 PALLAPUPAS

3.149,00 €

16653

G65955387 ASSOCIACIÓ NO SOMOS INVISIBLES

3.149,00 €

17344

G60739687 ASSOCIACIÓ D'INTERVENCIÓ EN DROGODEPENDÈNCIES D'ÈGARA

3.149,00 €

16916

G61749917 SALUT MENTAL CATALUNYA ANOIA

2.040,92 €

16426

G65258659 ASSOCIACIÓ PER LA INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL

2.040,92 €

16565

G60729084 ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FUNDACIÓ PRIVADA

2.040,92 €

17083

G66000522 ASSOCIACIÓ DE MANO EN MANO

2.040,92 €

16970

G66808957 FUNDACIÓN ADAMA

2.040,92 €

16381

G64147184 FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL

2.040,92 €

16030

G60412251 ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT VISUAL CATALUNYA:B1+B2+B3

2.040,92 €

16871

G61183216 CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU

2.040,92 €

16428

G62564372 FUNDACIÓ ANA RIBOT DURAN

2.013,34 €

16719

G65687493 ASOCIACIÓN GRUPO TEATRO IMAGINA

2.013,34 €

16260

F08237562

1.958,18 €

16669

G58711037 ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA -ACIM

1.930,60 €

16722

G66762741 ASSOCIACIÓ BELLÀNIMA, ESPAI D'EXPRESSIÓ PER A LA VELLESA

1.930,60 €

15945

G64570617 ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT

1.930,60 €

16744

G58500786 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT

1.122,47 €

16325

G61003273 ASSOCIACIÓ DE TRASPLANTATS HEPÀTICS DE CATALUNYA

1.122,47 €

16224

G65809600 ASSOCIACIÓ EMAÚS RURAL D'ACCIÓ SOCIAL

1.122,47 €

16734

G62343959 FUNDACIÓ PRESME

1.122,47 €

16490

G64615206 RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFÀNCIA EN RISC (REIR)

1.122,47 €

17048

G65115107 ASSOCIACIÓ EMILIA BARCELONA BCN

1.106,20 €

17384

G66546581 EPISTEME. INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL

1.106,20 €

17050

G64041353 ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ

1.106,20 €

16941

G60111515

16953

G59551119 CEMFIS CENTRE DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

17081

G61959417 SUPORT CASTELLAR SM

CIPO, S.C.C.L.

ASSOCIACIÓ DE MALALTS DE CROHN I COLITIS ULCEROSA DE
CATALUNYA

CIPAIS, CENTRE D'INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA, ANÀLISI I INTEGRACIÓ
SOCIAL, CIPAIS

1.106,20 €
1.106,20 €
624,98 €

16814

V61340519

624,98 €

17021

G08610453 CENTRE RECREATIU I CULTURAL DE SORDS DE BARCELONA

615,65 €

15982

G60701000 GAIS POSITIUS

550,00 €
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PETICIÓ
NÚM.

CIF

16958

F61380390

16527

G66236654 EINES PER TOTHOM

606,32 €

16198

G58422791 AV FONT DELS CAPELLANS

606,32 €

17144

V08658536

606,32 €

15818

G62713045 AMISI

606,32 €

17114

G66355140 ASSOCIACIÓ PEL SUPORT A PERSONES AMB DISCAPACITAT MENTAL

606,32 €

17357

G58886292 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL BARRI DE LES ESCODINES

606,32 €

16802

G61125449 GRESCA

606,32 €

17143

G60234838 ASSOCIACIÓ JUVENIL TRONADA

606,32 €

17351

G66052796 CLUB SUBMARINISME SAITA DIVING

606,32 €

16948

G60424900 ASSOCIACIÓ NATURA I SALUT

606,32 €

16846

G64332844 FUNDACIÓN PRIVADA RAMÓN ROSAL CORTÉS

606,32 €

17255

G58138785 FUNDACIÓ PRIVADA HORITZÓ BERGUEDÀ

606,32 €

16894

G08814519 ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESPINA BÍFIDA I HIDROCEFÀLIA

606,32 €

16359

G58888090 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL XUP

606,32 €

17420

F66973348

A GRANEL SCCL

606,32 €

16940

G08814717 LLAR DE PERSONES SORDES

606,32 €

ENTITAT
INSERCOOP SCCL

IMPORT
BESTRETA
606,32 €

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE CAN PEGUERA

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania:
No es concedeix cap bestreta en aquest àmbit
Àmbit de Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o
malaltia mental:
PETICIÓ
NÚM.

CIF

ENTITAT

16947

G59986299 NEXE FUNDACIÓ PRIVADA

17043

G64746613 FUNDACIÓ PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA

16474

G58176363 ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

16242

APRENEM, ASSOCIACIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB
G64177421
TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA

16879

G65320343 ASSOCIACIÓ OBRIR-SE AL MÓN

16707

F64255581

16144

G65064727 ASSOCIACIÓ TEA VALLÉS OCCIDENTAL

APINDEP RONÇANA SCCL

Àmbit de Serveis de Tutela:
No es concedeix cap bestreta en aquest àmbit

IMPORT
BESTRETA
11.404,61 €
10.892,05 €
8.272,72 €
8.272,72 €
8.272,72 €
4.936,92 €
2.500,00 €
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Per al pagament de la bestreta es requereix la prèvia acceptació expressa per part de
l’entitat beneficiària. Aquest acceptació s’ha d’efectuar abans del 30 de setembre de
2018 i comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de
la seva execució.
El tràmit d’acceptació expressa s’efectuarà a través de la seu electrònica, adjuntant el
model normalitzat que es podrà trobar a:
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2018
Setè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Vuitè.- PUBLICAR la resolució de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) en el termini de deu dies des de la resolució i publicar-la, també, en
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona.
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.”
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar
parcialment el requeriment previ interposat pel Consell Comarcal d'Osona, en el
sentit d'acceptar com a despesa elegible i justificada, les tres presentades amb
data de l'any 2016 que figuren al formulari de justificació amb número de registre
1600038444, i que sumen un import total de 4.359,13 euros, els quals es
compensaran de la quantitat de 18.878,07 euros corresponents al pagament
avançat, donant un total de 14.518,94 euros com a quantitat a reintegrar.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“I.- ANTECEDENTS:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 25 de febrer de
2016, va aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació
"Finançament de l'àmbit de benestar social", en el marc del Catàleg de serveis de l'any
2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". Aquest acord va ser publicat al
BOPB de 2 de març de 2016.
Al Consell Comarcal d’Osona se li va concedir el següent suport econòmic:
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ÀREES
BÀSIQUES
NIF
SUPRAMUNICIPALS
[...]
CONSELL
COMARCAL
D’OSONA
[...]

[...]
P5800015I
[...]

IMPORT
Núm.
CONCEDIT
HABITANTS
2016
[...]
[...]
64.082
[...]

OPERACIÓ
CODI XGL
COMPTABLE
[...]

[...]

37.756,13 € 1603000435/8 16/Y/215198
[...]

[...]

[...]

Per decret de la vicepresidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de data 23 de desembre de 2016, es va aprovar la concessió, entre d’altres
al Consell comarcal d’Osona, d’una pròrroga de execució de les actuacions fins el 31
de març de 2017 i de justificació de les despeses fins el 30 de setembre de 2017.
Un cop finalitzat el termini de justificació i la seva pròrroga es va constatar que
restaven imports sense justificar que calia liquidar, segons s’establia a l’acord tercer,
punt 5. “Tancament i liquidació” de les condicions de concertació del fons. Entre
aquests ajuts es trobava el 16/Y/215198 del Consell Comarcal d’Osona.
El 20 de febrer de 2018 es va enviar al Consell Comarcal d’Osona, la notificació del
decret de la vicepresidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, de 8 de febrer de 2018, d’aprovació de la
liquidació provisional del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”
any 2016, i d’habilitació d’un període d’audiència de quinze dies hàbils.
Finalitzat aquest període d’audiència sense que el Consell Comarcal presentés cap
al·legació, la Junta de Govern, en sessió de 22 de març de 2018, va aprovar la
liquidació definitiva del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”
any 2016 i la revocació, entre d’altres al Consell Comarcal d’Osona del recurs atorgat
per manca de justificació.
Aquest acord de la Junta de Govern li va ser notificat al Consell Comarcal en data 6
d’abril de 2018.
El Consell Comarcal d’Osona, amb NIF P5800015I, presenta requeriment previ a la
interposició del recurs contenciós-administratiu, a l’empara de l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa, contra l’acord de la
Junta de Govern de data 22 de març de 2018, que revoca el recurs econòmic atorgat,
consistent en fons de prestació "Finançament de l'àmbit de Benestar Social", en el
marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 20162019". L’escrit d’interposició del requeriment es presenta a través de la plataforma
EACAT el dia 28 de maig de 2018 amb el núm. de registre E/002924-2018.
II.- MOTIVACIÓ DEL REQUERIMENT:
En data 28 de maig de 2018, el Consell Comarcal d’Osona interposa requeriment previ
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davant la Diputació de Barcelona, a l’empara de l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa, al·legant que el Consell Comarcal va
presentar la corresponent justificació en data 18 de març de 2016 i, per tant, en
termini.
També s’afirma que varen tenir un error en la presentació de la justificació de les
despeses al confondre la justificació per l’Ajut extraordinari d’emergència social amb la
justificació del Fons de prestació 2016.
Així mateix es demana que el procediment utilitzat per la Diputació de Barcelona per a
la revocació de l’ajut 16/Y/215198 s’ha de declarar de plena nul·litat, en haver-se
obviat el tràmit d’audiència previst a l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
III.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL REQUERIMENT:
L’acord tercer punts 5.1 i 5.2, de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
25 de febrer de 2016, sobre la concessió del recurs econòmic consistent en fons
prestació "Finançament de l'àmbit de benestar social", en el marc del Catàleg
serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (BOPB
22.03.2018), estableixen que:

de
de
de
de

“5.1 Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, per decret de la
presidència delegada de l’àrea, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un
termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la notificació per tal d’esmenar la
justificació pendent i/o al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho,
es procedirà a la revocació de l’ajut.
5.2 Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la revocació
dels ajuts no justificats.”

Per Decret Vice-presidenta 4a. i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona, de data 8 de febrer de 2018, es va aprovar la
liquidació provisional d’aquest fons de prestació, habilitant un període d’audiència de
quinze dies hàbils per a que els ens locals que s’hi relacionaven poguessin presentar
al·legacions. La notificació de la liquidació provisional es va efectuar el 20 de febrer de
2018.
Atès que transcorregut el període d’audiència alguns ajuts van continuar sense
justificar (entre els quals es trobava el mencionat 16/Y/215198), la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 22 de març de 2018, va procedir
a la liquidació definitiva del fons de prestació 2016.
Aquest acord comportava la revocació al Consell Comarcal d’Osona de 37.756,13 €
com a beneficiari de l’ajut 16/Y/215198 pendent de justificar, així com la sol·licitud de
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reintegrament de 18.878,07 € corresponents al pagament avançat. La notificació de la
liquidació definitiva es va efectuar el 6 d’abril de 2018.
Revisat l’expedient, es comprova l’existència de l’entrada número 1600038444 al
Registre General de documents de la Diputació, amb data 30 de juny de 2016,
corresponent a un formulari de justificació de despeses de l’ajut 16/Y/215198 presentat
pel Consell Comarcal d’Osona.
No obstant això, de les 22 despeses relacionades a l’esmentat formulari, es considera
que s’han d’admetre 3 factures o reconeixements d’obligacions datades a l’any 2016 i
no s’han d’admetre 19 que corresponen a factures o reconeixements d’obligacions
amb dates de l’any 2015, ja que el període inicial d’execució de l’ajut econòmic
concedit anava de l’1 de gener de 2016 a 31 de desembre d’aquell mateix any.
També s’afirma al requeriment previ interposat, que el procediment utilitzat per la
Diputació de Barcelona per a la revocació de l’ajut 16/Y/215198 s’ha de declarar de
plena nul·litat, en haver-se obviat el tràmit d’audiència previst a l’article 82 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Pel que fa a aquest darrer punt, recordar el Decret núm. 802 esmentat més amunt en
què la Vice-presidenta 4a. de l’Àrea d’Atenció a les Persones aprova la liquidació
provisional del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”. Aquesta
liquidació provisional va ser notificada a la Presidència del Consell Comarcal d’Osona
el dia 20 de febrer de 2018, obrint-se un període d’audiència de 15 dies tal com
estableix tant l’esmentat article 82 de la Llei 39/2015, com el punt 5.1. de les
condicions de concertació de l’ajut.
D’altra banda, no consta en aquesta Diputació cap al·legació d’aquest ens local durant
el període d’audiència, havent-se per tant d’aplicar el que disposa al punt 5.2. de les
condicions de concertació de l’ajut: “Transcorregut el termini anterior, s’ha de dur a
terme la liquidació definitiva i la revocació dels ajuts no justificats”.
Per tot l’exposat, i a la vista dels fets, es considera que cal estimar parcialment el
requeriment previ interposat pel Consell Comarcal d’Osona, en el sentit d’acceptar
com a despesa elegible i justificada, les 3 amb data de l’any 2016 que figuren al
formulari de justificació amb número de registre 1600038444, i que sumen un import
total de 4.359,13 €, els quals es compensaran de la quantitat de 18.878,07 €
corresponents al pagament avançat, que quedaria minorat en 14.518,94 €.
Vist l’apartat 7.2.d) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- ADMETRE parcialment el requeriment previ interposat pel Consell Comarcal
d’Osona, d’acord amb els motius recollits a la part expositiva, en el sentit d’acceptar
com a despesa elegible i justificada, les tres factures o reconeixements d’obligacions
amb data de l’any 2016 que figuren al formulari de justificació amb número de registre
1600038444, i que sumen un import total de 4.359,13 €.
Segon.- DETERMINAR que l’import a revocar és de trenta-tres mil tres-cents norantaset euros (33.397,00.-€)
Tercer.- DETERMINAR que l’import a reintegrar és de catorze mil cinc-cents divuit
euros amb noranta-quatre cèntims (14.518,94.-€).
Quart.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal d’Osona.”
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa total de 153.054,40 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu, amb l'objecte de procedir a
tramitar el pagament dels saldos pendents del "Programa complementari de
serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica" que han quedat
justificats en temps i forma.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 6 de juny
de 2016, va aprovar el “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió
social i emergència energètica”, el seu règim de concertació i la concessió d’ajuts,
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
2. En el marc d’aquest programa varen aprovar-se les següents actuacions en l’àmbit
de la Gerència de Serveis de Benestar Social:
Ens
destinatari
Ajuntament
d'Abrera

NIF Ens

P0800100J

Actuació
PC serveis socials bàsics,
cohesió social i
emergència energètica

Aportació de
la Diputació
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Núm.
registre
acte

41.429,26 €

16/X/226247

2016/4990

230/16
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Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
de Fígols

P0807900F

Ajuntament
de Sant
Joan Despí

P0821600D

Actuació
PC serveis socials bàsics,
cohesió social i
emergència energètica
PC serveis socials bàsics,
cohesió social i
emergència energètica

Aportació de
la Diputació
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient
SIGC

Núm.
registre
acte

6.040,71 €

16/X/226172

2016/4990

230/16

106.495,57 €

16/X/226050

2016/4990

230/16

3. El saldo pendent de justificar de l’actuació esmentada no es va incorporar com a
romanent al pressupost corporatiu de l’any 2018, per la qual cosa escau habilitar-lo
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pels imports que es detallen a
l’apartat primer de la present resolució, amb l’objecte de procedir a la tramitació dels
pagaments dels imports que han quedat justificats en temps i forma per l’ens local.
Fonaments de dret
Vist l’apartar sisè I.5.a). del Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona,
núm. 6737/18, de 28 de juny, de nomenaments i delegacions conferides per la
Presidència a favor de la Junta de Govern, i publicat al BOPB de 3 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Únic. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de 153.054,40 euros amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost corporatiu, amb l’objecte de
procedir a tramitar el pagament dels saldos pendents del “Programa complementari de
serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica” que han quedat
justificats en temps i forma, i que es detallen a continuació:
Aplicació pressupostària
G/60101/23100/462.50

Import (EUR)
153.054,40 €
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Ens
destinatari

NIF

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J

Ajuntament
de Fígols

P0807900F

Ajuntament
de Sant
Joan Despí

P0821600D

Actuació

PC serveis
socials
bàsics,
cohesió
social i
emergència
energètica
PC serveis
socials
bàsics,
cohesió
social i
emergència
energètica
PC serveis
socials
bàsics,
cohesió
social i
emergència
energètica

Aportació de
la Diputació
(EUR)

Codi XGL

Núm.
expedient

Núm.
registre
acte

Import pendent
AUTORITZACIÓ i
DISPOSICIÓ
(EUR)

Núm.
document
comptable

41.429,26 €

16/X/226247

2016/4990

230/16

41.429,26 €

1803002708/1

6.040,71 €

16/X/226172

2016/4990

230/16

5.129,57 €

1803002708/2

106.495,57 €

16/X/226050

2016/4990

230/16

106.495,57 €

1803002708/3
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Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs per a
l'atorgament del premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca
Bonnemaison, per a l'any 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que 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 d’Igualtat i Ciutadania es volen fomentar les
activitats de recerca en polítiques de gènere.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
6.000,00€ amb càrrec a les aplicacions G/60301/23110/48100 del pressupost de
l’exercici 2018 i G/60301/23110/48100 del pressupost 2019.
Vist que el premi té la finalitat de donar suport a la investigació aplicada i als estudis
relacionats amb la igualtat de gènere que obrin noves línies de reflexió i aportin noves
eines de treball útils per als ajuntaments de la demarcació.
Vist que amb aquest premi es vol contribuir a posar el coneixement a l’abast de les
nostres ciutats i pobles, continuar avançant en el desenvolupament de les polítiques
d’igualtat i millorar les condicions de vida de les dones i de tota la ciutadania.
Vist el que disposa 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
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Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Vist l'apartat sisè I.2.a) del Decret de la Presidència núm. 6737/18, de data 28 de juny
de 2018, de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a favor de la
Junta de Govern (publicat al BOPB de 3 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 20180185120009973) que incorpora les
bases específiques, del concurs per a l’atorgament del premi a la recerca en polítiques
de gènere, Francesca Bonnemaison, mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, per a l’any 2018. El text íntegre de la qual és el següent:
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI A LA RECERCA
EN POLÍTIQUES DE GÈNERE, FRANCESCA BONNEMAISON, PER A L’ANY 2018
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 20180185120009973
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 (en endavant OGS).
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.
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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) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
2. Objecte i finalitat del premi
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació del premi que atorgui la Diputació de
Barcelona a través de l’Oficina de les Dones i LGTBI, destinat a finançar projectes que
tinguin com a objectiu donar suport a la investigació-acció en polítiques de gènere i a
dissenyar eines per a la seva aplicació als ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any,
aquest premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca Bonnemaison, haurà de
fomentar la investigació i les eines d’interès públic o social que tinguin per finalitat el disseny
i la viabilitat de la implementació de polítiques de gènere a nivell municipal.
3. Període d’execució
El premi a la recerca concedit a l’empara d’aquesta convocatòria, s’haurà de destinar a
finançar el projecte de recerca seleccionat, el desenvolupament del qual s’haurà de fer en
un termini de dotze mesos, a comptar des de la data de l’acceptació formal del premi per
part de la persona seleccionada com a beneficiària.
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podrà ser beneficiària d’aquest premi la persona física, de qualsevol nacionalitat, que
tingui el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau
universitari, per realitzar l’activitat per la que s’atorga el premi, i no estar afectada per cap de
les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS.
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 la base cinquena.
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització de la persona sol·licitant per tal
que, en el cas de resultar beneficiària, 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. La persona sol·licitant pot denegar aquest consentiment
mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligada a aportar les
certificacions previstes a l’article 45 de l’OGS.
5. Documentació a aportar
A la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació següent:
1) Fotocòpia del DNI, passaport o document d’estrangeria (en vigor) de la persona
sol·licitant.
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2) Còpia acarada, autenticada, de les titulacions universitàries de llicenciatura, grau o
diplomatura (una còpia).
3) Currículum vitae (una còpia)
4) Carta de compromís o declaració del/de la regidor/a d’Igualtat d’un o més ajuntaments de
la demarcació de Barcelona en la qual explicitin el seu suport i l’interès en la proposta de
recerca presentada.
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de
persona beneficiària, tot explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions
contingudes a l’art. 13 de l’esmentada LGS. La presentació d’aquesta declaració
autoritza, implícitament, a la Diputació de Barcelona, a consultar directament a la
Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació als possibles deutes
que la persona beneficiària d’aquest premi a la recerca pugui tenir amb aquests
organismes. D’acord amb l’annex 1 del model normalitzat.
6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament
de subvenció, d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat.
7) Declaració responsable de compliment del que disposa 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. D’acord amb l’annex 2 del model normalitzat.
8) Consentiment relatiu a la recollida i tractament de dades de caràcter personal. D’acord
amb l’annex 3 del model normalitzat.
9) Memòria del projecte a realitzar i pel qual es demana el premi. La memòria no superarà,
en cap cas, l’extensió màxima de deu pàgines, i a més la bibliografia, amb lletra Arial i
cos 11, amb indicació del número del DNI, passaport o document d’estrangeria en vigor, i
sense que hi consti el nom i cognoms de la persona participant. D’acord amb l’annex 4
del model normalitzat.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Hi ha un únic termini de presentació de les sol·licituds que 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 vint dies naturals.
Les sol·licituds podran presentar-se electrònicament, presencialment, o presentar-se a les
oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
 Electrònicament: a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
(https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp) mitjançant la complementació
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament amb el certificat
digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat del formulari de sol·licitud
específic de la convocatòria.
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 Presencialment: el formulari de sol·licitud específic de la convocatòria, imprès i
degudament emplenat i signat, el podeu presentar a les oficines del Registre de la
Diputació de Barcelona
https://www.diba.cat/web/registre/
 Oficina de correus: el formulari de sol·licitud específic de la convocatòria, imprès i
degudament emplenat i signat , el podeu presentar presencialment a les oficines de
correus (opció correu certificat administratiu).
El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria i els seus annexos podran trobar-se
al lloc web següent:
http://www.diba.cat/web/dones
En tots els casos les sol·licituds s’acompanyaran dels documents exigits a la base 5 de la
convocatòria que podran trobar-se també al mateix espai web
http://www.diba.cat/web/dones.
La presentació de la sol·licitud del premi pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que el regulen.
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la
persona interessada, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistida de la seva sol·licitud.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió del premi objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris objectius d’atorgament del premi a la recerca
El premi a la recerca s’atorgarà a aquella persona sol·licitant que obtingui millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats al present punt.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
a)

Justificació i fonamentació del treball proposat

Fins a

10 punts

b)

Aplicacions pràctiques i de caràcter transferible per
corregir les desigualtats de gènere en l’entorn de la
demarcació de Barcelona
Elements innovadors que obrin noves línies de reflexió i
d’actuació per a les polítiques de gènere
Qualitat del projecte, estructuració, metodologia adequada
a les condicions i recursos disponibles

Fins a

10 punts

Fins a

10 punts

Fins a

10 punts

c)
d)

Àrea de Presidència
Secretaria General

e)

Currículum de la persona sol·licitant.
Es valorarà: titulació acadèmica, formació específica
(segons dedicació horària), docència/conferències/
xerrades (segons dedicació horària), investigació/
participació en grups de recerca, publicacions de llibres,
estudis o articles, treball professional i experiència en
relació a les polítiques de gènere i/o sobre el tema motiu
de la recerca.

Fins a

10 punts

10. Quantia total del premi a atorgar i consignació pressupostària
1. El pressupost que es destinarà per a la concessió d’un únic premi a la recerca serà de
sis mil euros (6.000,00€) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries detallades a
continuació:
Exercici
2018
2019

Import
2.400,00€
3.600,00€

Orgànic
60301
60301

Programa
23110
23110

Econòmic
48100
48100

La despesa imputable a l’anualitat 2019 resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient.
2. No podrà atorgar-se el premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca
Bonnemaison, per import superior a l'esmentat.
11. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament del premi previst en
la present convocatòria serà l’Oficina de les Dones i LGTBI.
La proposta de concessió del premi serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’OGS i que estarà format per les següents persones:
a) Persones representants de la Diputació de Barcelona
 La presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones o la persona en qui
delegui, tot actuant com a presidenta de l’òrgan de valoració.
 El diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania o la persona en qui delegui.
 L’assessora tècnica en la matèria de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania o
la persona en qui delegui.
 La gerenta de Serveis d’Igualtat i Ciutadania o la persona en qui delegui.
 La cap de l’Oficina de les Dones i LGTBI o la persona en qui delegui.
 Una persona representant de la Presidència de la Corporació o la persona en qui
delegui.
b) Una persona experta, externa a la Diputació de Barcelona, el nomenament de la qual
s’efectuarà per Decret de la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones.
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A les reunions de l’òrgan col·legiat assistirà una persona de l’Oficina de les Dones i LGTBI,
sense veu ni vot, que exercirà les funcions de secretaria de l’òrgan.
La finalitat de l’òrgan de selecció és valorar i qualificar els projectes de recerca admesos
l’any 2018, a fi d’atorgar el premi a la recerca d’aquesta convocatòria i formular la proposta
de resolució.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament del premi serà la
vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs.
12. 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 del premi serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de
la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop resolt l’atorgament del premi, serà notificat 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.
13. Acceptació del premi
1. La persona beneficiària del premi, una vegada se li hagi comunicat l’acord de concessió,
haurà d’acceptar-lo sense reserves així com les condicions imposades en la concessió.
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de
la recepció de l’indicat acord.
2. La persona beneficiària del premi a la recerca haurà de presentar un document
d’acceptació del premi. Es podrà presentar electrònicament, presencialment o presentarlo en les oficines de correus seguint les formes de presentació indicades a la base
sisena.
3. En cas que la persona beneficiària no presenti l’acceptació expressa del premi en el
termini establert, o presenti un escrit de renúncia a percebre el premi que li han atorgat,
la Diputació de Barcelona podrà procedir a una nova adjudicació en favor del projecte
que hagi obtingut el següent lloc de la llista final de resultats, atenent a l’ordre de la
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puntuació total atorgada per l’òrgan d’avaluació a cadascuna de les propostes
presentades per les persones concursants, sempre que, a judici d’aquest, el projecte
reuneixi les condicions mínimes exigides de solvència científica i acadèmica.
4. La convocatòria podrà ser declarada deserta si, a criteri de l’òrgan de selecció i per acord
de la majoria dels seus membres, cap de les propostes presentades reuneix les
condicions mínimes de solvència científica i acadèmica exigibles, d’acord amb els criteris
fixats a la base novena.
14. Obligacions de la persona beneficiària
Són obligacions de la persona beneficiària d’aquest premi, 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
del premi.
1. Les persones perceptores del premi concedit per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a
executar les activitats premiades 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. Les persones beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. Les persones beneficiàries del premi estan obligades 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 al premi concedit.
4. Les persones beneficiàries estan obligades a 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 de l’OGS.
15. Seguiment del projecte de recerca
1. La Diputació de Barcelona designarà una persona tècnica per fer el seguiment del
desenvolupament de la recerca guanyadora.
2. En el marc d’aquest seguiment, la persona a la qual li hagi estat concedit e premi a la
recerca podrà ser requerida en qualsevol moment per l’Oficina de les Dones i LGTBI de
la Diputació de Barcelona per tal de presentar l’evolució i/o els resultats de la seva
investigació, mitjançant una presentació oral, o bé en suport paper o suport electrònic, en
una de les llengües oficials a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquests resultats
podran ser utilitzats per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió de la recerca.
3. En cas d'efectuar-se el requeriment citat anteriorment, l'incompliment injustificat de
l'obligació esmentada serà causa automàtica de revocació de la concessió del premi.
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4. En el termini establert a la base tercera (període d’execució), la persona beneficiària
lliurarà a la Diputació de Barcelona una còpia en suport electrònic del corresponent
treball de recerca i un document de síntesi del mateix.
16. Forma de pagament
El pagament de l’import del premi es realitzarà en 2 terminis:
a) el 40% de l’import a l'atorgament i acceptació del premi.
b) el 60% restant, com a màxim en dotze mesos a comptar des de la data de l’acceptació
formal del premi, i mai abans de l’1 de gener de 2019, condicionat a la presentació del
document final (treball de recerca i síntesi) que doni compte de la totalitat de la recerca i
previ informe favorable de l’Oficina de les Dones i LGTBI.
17. Mesures de garantia
Les persones beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del
pagament del premi, en atenció a la seva naturalesa així com a la de les persones
beneficiàries.
18. 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 premiada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de la persona 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 en les condicions que van determinar la
concessió del premi.
19. Compatibilitat amb d’altres subvencions
El premi atorgat serà compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
20. No vinculació de les persones beneficiàries
L’atorgament del premi no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre la
Diputació de Barcelona i la persona beneficiària.
21. Responsabilitat
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que la persona
beneficiària pogués realitzar en el desenvolupament del projecte seleccionat.
La persona beneficiària resta obligada a estar donada d’alta a la Seguretat Social o tenir
coberta l’assegurança per accidents que puguin esdevenir-se en el marc i context del seu
treball de recerca. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona restarà exempta de
responsabilitat davant de qualsevol tipus de reclamació que pogués presentar-se.
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22. Drets de divulgació dels resultats de la recerca
D’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per
Reial decret legislatiu 1/1996, l’acceptació del premi comportarà que la persona autora de la
recerca cedeixi els drets d’explotació a la Diputació de Barcelona, de tal manera que no es
podrà publicar total o parcialment el material realitzat sense el consentiment d’aquesta
Diputació, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva plana web a Internet o
amb d’altres mitjans que es considerin adients. En cas que la Diputació consideri d’interès la
publicació de la recerca en suport paper o digital, es formalitzarà un contracte d’edició amb
la persona autora del treball, en el qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera
edició, la quantitat atorgada com a premi.
23. Publicitat del premi concedit
El premi atorgat a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
24. Mesures de difusió del finançament públic
Les persones beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació
de Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
25. Causes de reintegrament
Estarà obligada a reintegrar, la persona beneficiària que hagi percebut el premi 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 resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
26. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
27. 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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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 19 de juliol de 2018 de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, pel qual es convoca el premi a la recerca en polítiques de gènere,
Francesca Bonnemaison, per fomentar la investigació i les eines d’interès públic o
social que tinguin per finalitat el disseny i la viabilitat de la implementació de
polítiques de gènere a nivell municipal, de l’Oficina de les Dones i LGTBI de la
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
Codi convocatòria: 20180185120009973
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els formularis normalitzats de sol·licitud del premi es pot
trobar a http://www.diba.cat/web/dones
Primer. Beneficiaris.
Podrà ser beneficiària d’aquest premi la persona física, de qualsevol nacionalitat, que tingui
el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau universitari, per
realitzar l’activitat per la que s’atorga el premi, i no estar afectada 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).
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 que atorgui la Diputació de Barcelona
a través de l’Oficina de les Dones i LGTBI, destinat a finançar projectes que tinguin com a
objectiu donar suport a la investigació-acció en polítiques de gènere i a dissenyar eines per
a la seva aplicació als ajuntaments de la demarcació de Barcelona.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
El pressupost que es destinarà per a la concessió d’un únic premi a la recerca serà de sis
mil euros (6.000,00€).
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
Hi ha un únic termini de presentació de les sol·licituds que 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 vint dies naturals.
Sisè. Altres dades.
El termini d’execució del premi serà de dotze mesos a comptar des de la data de
l’acceptació formal del premi per part de la persona beneficiària.

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament,
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua
catalana.
Quart. AUTORITZAR la despesa plurianual que es destinarà a aquesta actuació per
un import de SIS MIL EUROS (6.000,00€) amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries detallades a continuació:
Exercici

Import

Orgànic

Programa

Econòmic

2018

2.400,00€

60301

23110

48100

2019

3.600,00€

60301

23110

48100

La despesa imputable a l’anualitat 2019 resta condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient.
Cinquè. APROVAR el formulari normalitzat de sol·licitud, que conté els annexes 1, 2,
3 i 4, i que s’adjunten com Annex III.
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.”

ANNEX III AL DICTAMEN AMB NÚMERO D’EXPEDIENT
2018/0008060 D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA,
QUE INCORPORA LES BASES ESPECÍFIQUES, DEL
CONCURS PER A L’ATORGAMENT DEL PREMI A LA
RECERCA EN POLÍTIQUES DE GÈNERE, FRANCESCA
BONNEMAISON, PER A L’ANY 2018

SEGELL REGISTRE GENERAL
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 2018
PREMI A LA RECERCA EN POLÍTIQUES DE GÈNERE, FRANCESCA
BONNEMAISON
1. DADES DEL PREMI A LA RECERCA
Codi de la convocatòria

20180185120009973

Àrea/Servei/Oficina

Àrea d’Atenció a les Persones – Oficina de les Dones i LGTBI

Títol del projecte

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

DNI

Càrrec amb el què actua *
*

Escriptura d’apoderament (si s’escau)

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui)
DNI/NIF

Passaport/Document d’estrangeria

Còpia acarada, autenticada, de les titulacions universitàries de llicenciatura, grau o diplomatura

Àrea de Presidència
Secretaria General

Currículum vitae
Carta de compromís o declaració del/de la Regidor/a d’Igualtat d’un o més ajuntaments de la demarcació
de Barcelona en la qual explicitin el seu suport i interès en la proposta de recerca presentada
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona
beneficiària, tot explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (ANNEX 1)
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament del premi
(ANNEX 1)
Declaració responsable de compliment del que disposa 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 (ANNEX 2)
Memòria del projecte

5. DADES BANCÀRIES
(compte bancari on s’ha de transferir la subvenció, en cas de resultar beneficiari)
IBAN

6. EMPLENAR EN CAS DE VOLER REBRE LES NOTIFICACIONS RELATIVES A AQUESTA
SOL·LICITUD PER MITJANS ELECTRÒNICS
Adreça electrònica on rebre els avisos de la
posada a disposició de les notificacions
Telèfon mòbil on rebre els avisos de la
posada a disposició de les notificacions
La presentació d’aquesta sol·licitud comporta l’autorització a la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir del sol·licitant
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. Si el
sol·licitant vol denegar aquest consentiment haurà de marcar aquesta casella
NO ACCEPTO, i en aquest supòsit haurà
d’aportar les certificacions previstes als articles 18 i següents del RLGS.
,

de

de 2018.

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona/entitat interessada que
les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Barcelona, i que podrà exercir els drets d’accés, oposició,
rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i cognoms

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
1. Que reuneixo els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents:
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics o per delictes de prevaricació, cohecho,
malversació de caudals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes
urbanístics.
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarada insolvent
en qualsevol procediment, no trobar-se declarada en concurs, llevat que en aquest hagi
adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjecta a intervenció judicial o haver estat
inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació
fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o
aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de
l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se
de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa
autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.
f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
h) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta llei o altres que així ho estableixin..
2. Que em comprometo a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions del
premi.
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3. Que em comprometo a sotmetre’m a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona.

,

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal

de

de 2018.
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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i cognoms

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a la infància i l’adolescència, l’activitat objecte del premi: <Nom actuació/activitat/...>

No implica contacte habitual amb menors d’edat.
Implica contacte habitual amb menors d’edat. En aquest cas, es disposa de les
certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el
projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual i, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a
aportar una nova declaració responsable.

,

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal

de

de 2018
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ANNEX 3
Informació relativa a la recollida i tractament de dades de caràcter personal
Diputació de Barcelona
Responsable del tractament

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes,
queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de
dades: delegatprotecdades@diba.cat
Gestió i tramitació del concurs per al atorgament del premi a la recerca en
polítiques de gènere, Francesca Bonnemaison, per a l’any 2018.
Les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental
i arxiu de la Diputació de Barcelona.

Finalitat del tractament
Temps de conservació

Legitimació del tractament
Destinataris de
transferències
Drets
de
interessades

les

cessions

Consentiment de l’interessat/ada
o

No s’ha previst cap cessió o transferència de les seves dades sense el seu
consentiment o una previsió legal.

persones

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de
les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, en els termes
inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciodades/default.asp o presencialment a les oficines del Registre
https://www.diba.cat/web/registre/
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot
interessat/ada tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat
de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el
tractament de dades personals que el concerneix infringeix el RGPD.
Sent
a
Catalunya
l’APDCAT
l’autoritat
de
referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Ho he llegit i dono el meu consentiment

,

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal

de

de 2018
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ANNEX 4
MEMÒRIA DEL PROJECTE
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi de la convocatòria

20180185120009973

Àrea/Servei/Oficina

Àrea d’Atenció a les Persones – Oficina de les Dones i LGTBI

Títol del projecte
CIF/NIF

2. DESCRIPCIÓ
<Extensió màxima de 10 pàgines>
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3. BIBLIOGRAFIA

,

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal

de

de 2018
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
de subvencions en el marc de la convocatòria que té per objecte finançar
activitats de cultura popular i tradicional durant l’any 2018, organitzades per
entitats culturals sense finalitat de lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
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.
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.
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.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de febrer de
2018, va aprovar la convocatòria (registre d’acords 20/2018) 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 sense finalitat
de lucre, per un import màxim de quatre-cents cinquanta mil euros (450.000.- EUR).
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).
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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 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),
es va publicar en data 19 de febrer de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS 386062.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 16 de maig de 2018.
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 15 de maig de 2018
en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
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, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar a la Junta de Govern
l’exercici de la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la concessió de
subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3 b) de
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i a atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- ACCEPTAR les sol·licituds presentades per
G65769937
G58808429

Colla de Diables de Lliçà
Obra del Ballet Popular

Llegenda de la bastarda. El fill del diable
Aplec d'esbarts i trobada sardanista a Montserrat

a la present convocatòria, tot i que l’entitat, tot i complir amb tots els requisits de les
bases pel que fa a la naturalesa jurídica del sol·licitant i a les característiques del
projecte, han complimentat per error el formulari corresponent a una altra
convocatòria.
Segon.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria codi
201820185120009573 de subvencions amb l’objecte de finançar activitats de cultura
popular i tradicional durant l’any 2018 organitzades per entitats culturals sense finalitat
de lucre, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents
beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
NIF
G63552137
G66297771
G61997490
G64294754
G59936278
G60238086

Entitat
Associació de Pessebristes de
Vilafranca del Penedès
Agrupació Santa Eulàlia de Corró
d'Avall
As. Cultural del Centre Excursionista
Puigcastellar-Patronat Pro-Aplec
Patronat de Sant Roc
Associació d'Amics de Santiga

G65074783

A. A. Hdad. Ntra. Sra. Virgen del Rocío
San Rafael Arcángel
Assoc. Colla Gegantera i Grallers SPT

G58329269

Societat Coral la Llanterna

G58851080

Colla Sardanista Riallera

G61307229
G66457508
G66393034

Castellers de la Vila de Gràcia
Assoc. Pessebrista Santa Creu de
Cabrils
Associació Arreplegagegants

G60433828

Colla de Castellers d'Esplugues

G62860796

Tot Raval, Fundació privada

G60417631

Plataforma per la Llengua, Col·lectiu
l'Esbarzer
Coral Sant Sadurní
Foment de la Sardana de Barcelona

G59868380
G60694114

Projecte
Exposició de pessebres - Nadal 2018
Pessebre Vivent 2018
Commemoració del 64è Aplec a Sta.
Coloma de Gramenet
Renovem el Vot de Vila a Sant Roc
XXXV Festa de l'Arbre i XXIX
d'Homenatge als Poetes
Romería del Rocío en Cataluña 2018
40 Aniversari dels Gegants de Sant
Pere de Torelló
Presentació de l'espectacle "Virtut,
progrés i amor: la Llanterna canta
Clavé"
93è Concurs de Colles Sardanistes de
Vic
Diada Castellera de Festa Major
Diorames i Pessebres 2018
Transeixample Geganter per a
Tothom
Diades importants de la Colla
Castellera d'Esplugues de Llobregat
Festival de Cultura Raval. Fet per la
gent del barri
Correfoc per la Llengua
Òpers i Sarsuela per a Tots
Audició 21 d'abril del 2018

Puntuació
1

2

3

4

5

6

Total
punts

Import
2018

5

7

4

3

4

6

29

1.200,00€

5

6

3,5

2

4

4

24,5

1.110,00€

6

4

5

3

10

4

32

1.632,32€

8

8

5

4

10

6

41

2.307,48€

4

5

4

2

4

4

23

484,50€

5

6

2

1

6

4

24

1.097,76€

6

5

5

3

4

6,5

29,5

1.504,79€

6

4

5

2

4

5

26

1.326,26€

4

5,5

4,5

3

10

3,5

30,5

950,00€

9

8,5

5

4

10

10

46,5

2.862,07€

4

7

3

1

8

4

27

740,00€

7

8

2,5

1

6

8

32,5

1.657,82€

9

7

5

4

8

5

38

2.138,64€

8

8

5

4

4

5

34

1.734,34€

5

5

5

2

6

0

23

1.052,02€

4
2

4
4

3
3

2
1

4
10

4,5
3,5

21,5
23,5

983,41€
750,00€
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NIF
G66276122

G65352916

Entitat
Associació Civitas Cultura

G62493739

Centro Cultural Andaluz de Palausolità i Plegamans
Castellers de Castellar
Castellers de Badalona
Centro. Andaluz de la Comarca de
Estepa y Sierras del Sur
Centro Aragonès de Badalona
Agrupació Sardanista Torelló
Esbart Sant Martí de Barcelona
"Ballet Folklòric dels Països Catalans"
Castellers de la Sagrada Família

G60195906

Associació d'Amics dels Gegants el Pi

G60770799

Diables de Les Corts

G60757499

Colla Gegantera de Sarrià-Sant
Gervasi
Casa de Granada Cultural Andaluza
del Vallès Occtal.
Hermandad Rociera Andaluza Virgen
del Rocío La Esperanza de Badalona
Hermandad R. A. Las Marismas
Associació La Colònia Modernista

G66055088
G61562435
G58238783
G08489205
G59798330
G58334350

G58036849
G59892844
G58440918
G62671490
G58533506
G58933912
G62214820
G65433096
G65255200
G59120444
G58021528

Orfeó Badaloní
Associació Tradicions i Costums
Mollet
Associació Acció Cívica Calderina
Associació Sardanista CollblancTorrassa
Associació Fal·lera Gegantera de la
Sagrada Familia
Associació Cultural per la Tradició
Musical TRAM
Peña Cultural Flamenca y Recreativa
Andaluza " Antonio Mairena"

G66873407

Assoc.Tonis Olesa de Montserrat

G60892726

ACA Sabor Andaluz de Mataró

G58102591

A.C.A. Ntra. Sra. del Rocío Los
Romeros
Cercle d'Agermanament OccitanoCatalà (CAOC)

G08953564

V58249533

Coral Sant Jordi

Puntuació
1

2

3

4

5

6

Total
punts

Import
2018

6

4

4

3

4

3

24

1.097,76€

4

5

4

2

8

5

28

1.428,28€

Diada Aniversari / Diada Castellera
Jornada del Micaquet
Feria de Abril de Catalunya

6
7

7
3

3,5
3

1
2

6
6

7
6

30,5
27

1.555,80€
1.377,27€

3

6

3

0

6

6,5

24,5

1.120,63€

Festes del Pilar 2018
Projecte Sarda -GES
5è Ball de Rams Populars de Sant
Martí
Alcem Castells a la província de
Barcelona
XXIV Festes de Sant Josep Oriol i
activitats que se'n deriven
Correfoc de Primavera de les Corts 24è Aniversari de Diables de les Corts
Creació d'una gegantona per a infants

5
5

8
4

4
3

3
0

6
10

6
3

32
25

1.632,32€
1.000,00€

3

3

4

3

4

4

21

650,00€

5

8

1,5

1

6

7

28,5

1.453,78€

8

7,5

5

4

8

9

41,5

2.335,62€

6

5

5

3

6

6

31

1.581,31€

5

3,5

3

2

2

5

20,5

937,67€

4

3

3

1

4

4

19

869,06€

4

8

1

1

6

5

25

1.275,25€

Romería del Rocío 2018
XVII Festa del Modernisme de la
Colònia Güell
Danses Tradicionals a Dalt la Vila
Celebració del Dia del Soci

4

8

1

1

6

3

23

639,00€

4

5

3,5

2

4

2

20,5

937,67€

6

6

2

2

3

4

23

1.052,02€

4

4

3,5

2

4

4,5

22

1.006,28€

Caldesflor Corpus 2018
6è Aplec de la Sardana

5

7

3,5

2

6

3,5

27

1.377,27€

2

5,5

3

2

10

3

25,5

1.300,75€

4

7

4

1

8

6

30

1.530,30€

10

10

5

5

4

8

42

2.363,76€

8

7

5

2

4

3,5

29,5

1.504,79€

6

6

5

2

4

5,5

28,5

1.453,78€

2

4

2,5

1

4

3,5

17

777,58€

5

4

3,5

2

4

3,5

22

1.006,28€

6,5

8

5

5

4

9

37,5

2.110,50€

6

4

5

2

4

5

26

1.326,26€

Projecte
Festival Memòria i Futur: Celebració
dels 20 anys de la restauració del
monestir i 10 de la seva reinvenció
Festa Major 2018

Cruz de Mayo 2018
Romería del Rocío en Catalunya

Gaudim de la Festa Major. La Pepa i
en Pere 30 anys ballant
Tradicionarius - Festival Folk
Internacional
XXXVII Ciclo Cultural Flamenco y
XXXVII Festival Flamenco "Broche de
Oro"
Exposició itinerant "El Transport amb
energies de sang"
Festival Sueño Flamenco en el 25
aniversario
Festival de Coros Solidaris
Arrels comunes: bestiari, llegendes,
rondalles, cançó popular i tradicions
occitano-catalanes. Activitats de
promoció i divulgació 2018
"Els Improperis" de Mompou,
recuperació d'una versió inèdita

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G58035411
G08713349
G58137845
G59849760
G65007619

Entitat
Tertúlia Flamenca de l'Hospitalet de
Llobregat
Círcol Catòlic de Badalona
Centro Cultural Andaluz Blas de
Infante
Foment de la Sardana de Rubí

G08886897
G61346151

Assoc. Juv. Colla Diables els Cabrons
de Vilanova del Camí
Assoc. de Geganters i Grallers de
Moià
Peña Cultural Al-Andalus Mataró
Institut de Projecció Exterior de la
Cultura Catalana
Patronat dels Castellers de Vilafranca
Drac i Diables de la Sagrera

G58900911

Petit Ballet de Barcelona

G08990848

Centre Cultural García Lorca A. A. Nou
Barris
Hermandad Rociera Andaluza de Rubí
Associació de Confraresses de
Barcelona

G63035596
G61275020
G08888422

G60480985
G65075228

G61057816
G58324856
G58407024

G58304999
G60914082
G59678516
G59319798
G66252115
G65357642

G08841819
G58838103
G59093732
G58174244
G58174632
G08956799
G62386602

Vilafranca Sardanista
Asociación Centro Cultural Andaluz y
Artístico Manuel de Falla
Centro Cultural y Social Airiños da
Nosa Galicia
Asociación Casa de Valencia de Gavà
Asociación Andaluza Virgen del Rocío
ACF Olesa Sardanista
Foment Sardanista de Sant Sadurní
d'Anoia
Associació Col·lectiu Misteris d'Olesa
de Montserrat
Colla Castellera Jove de Barcelona

Societat Cultural L'Oliva
Badalona Sardanista
Tertúlia Flamenca de Badalona
Orquestra de Cambra d'Acordions de
Barcelona (OCAB)
Asociación Cultural Gallega Rosalía de
Castro
Círculo de Castilla y León en
Barcelona
Asociación Cultural Extremeña
Zurbarán

Projecte
Festival de Saetas
Els pastorets del segle XXI
Matinales y Veladas Flamencas
Cicle Festiu - Festes Populars i
Tradicionals
Cultura del món del foc
Restauració gegants vells de Moià
Romería Rociera
XXX Premis Batista i Roca - Memorial
Enric Garriga Trullos
70è Aniversari castellers de Vilafranca
Promovem la imatgeria festiva del
barri de la Sagrera de Barcelona
Foment de la Cultura Catalana i Dansa
Tradicional
Fiestas de la primavera "Cruces de
Mayo"
Romería del Rocio
El món confrare de Barcelona en la
Processó de la Inmaculada - Vot del
Poble, Barcelona 1651, Integració de
la dona
Ballades de Sardanes (cicle d'estiu)
Cultura Musical 2018
Festival de música i dansa, festa del
35 aniversari, "letras galegas" i
mostra cultural i gastronòmica 2018
Falles Gavà 2018
Romería del Rocío en Catalunya
Nous Públics 2018
26è Aplec capital del Cava
Misteris Olesa 2018
Organització de cinc diades
castelleres i participació diada
d'Andorra
Festa de la verema de Canyet
74è Aplec de Sardanes de Badalona
XVIII Jornadas de Valores Flamencos
Concert 70è Aniversari de l'OCAB
Festa de Foment de Cultura Popular i
Tradicional de Can Mercader 2018
Certamen de poesia "Amanecer
Literario"
XVII Certamen Internacional de
Pintura "Zurbaran"

Puntuació
1

2

3

4

5

6

Total
punts

Import
2018

4

4

3,5

1

4

5,5

22

1.006,28€

5

6

4,5

3

4

4

26,5

1.351,76€

3

4,5

3

1

4

5

20,5

937,67€

9

4,5

4

3

10

6,5

37

2.082,36€

7

6

5

2

6

6

32

1.300,00€

7

6

5

3

2

8

31

1.250,00€

4

5,5

3,5

1

6

5

25

1.275,25€

6

6,5

4

1

4

4,5

26

1.326,26€

8

4

3

1

10

0

26

1.326,26€

5

7

2,5

4

6

7

31,5

1.606,81€

7

3

4

1

4

5

24

1.097,76€

3

4

3

1

6

3

20

914,80€

2

2

2

1

6

3

16

731,84€

5

5

4

1

6

4,5

25,5

1.300,00€

4

5

3

1

10

3,5

26,5

1.000,00€

5

2

3,5

1

4

4

19,5

891,93€

6

7

3,5

2

4

7

29,5

1.504,79€

3
4
7

5
5
7

3
1
5

0
1
3

6
6
10

2
3,5
7

19
20,5
39

869,06€
937,67€
2.194,92€

5

5

4,5

3

10

4

31,5

1.606,81€

6

8

3,5

2

6

2

27,5

1.400,00€

8

8

5

4

6

6

37

2.082,36€

2
6
3

4
5,5
3,5

3
4
3,5

1
3
1

6
10
4

4,5
6
3

20,5
34,5
18

500,00€
1.759,84€
823,32€

5

3

4

3

4

6

25

1.275,25€

5

6

3

1

8

5

28

1.428,28€

2

3

3,5

1

4

2

15,5

708,97€

4

3

3,5

2

4

5,5

22

1.006,28€

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G59707620
G63766463

Associació Cultural Leza
Coral Preludi d'Amics de la UNESCO

G62408000

Associació Cercavila de l'Imaginari de
Vilanova i la Geltrú
Casa de Andalucía de Mataró
Amics de la Sardana d'Artés
Agrupació de Pessebristes de Sabadell
Associació Colla Gegantera de Nou
Barris
Agrupació Sardanista de Cornellà de
Llobregat
Agrupació Sardanista de Montgat
Casa de Soria en Barcelona
Colla de Geganters de Sant Joan
Despí
Associació Cuitural i Reacreativa
"Grup Pa, Vi i Moltó"
Agrupació Cultural Folklòrica de
Barcelona
Associació Puntaires del Districte de
Sant Andreu

G08991135
G59186577
G59790808
G65840225
G58318163
G59504100
G08813727
G58995697
G59478446
G08943250
G62951041

G63147615

As. Colles Sardanistes Laietans

G63655021

Amics de la Flama del Canigó i dels
Focs de Sant Joan de Manlleu Tradifoc
Els Xulius - Centre Social Ribetà

G58860081
G58863408
G58409392
G59667386
G62311311

G61198826
G62299557

G08904260

G61197828
V59365064
G08890956

Projecte

Entitat

Assoc. Concurs d'habilitats de Gossos
d'Atura de Castellar de N'Hug
Societat Coral Cultural i Recreativa la
Verbena
AGRUPACIÓ CULTURAL FOLKLÒRICA
SABADELL SARDANISTA
Grup de Correfoc del Follet i la
Fantasma de Sant Feliu de Codines

Fundació Privada Procat
Colla de geganters i grallers de
Gràcia-Sabadell
Acción Cultural Miguel de Cervantes

Centro Recreativo y Cultural Aragones
de Ripollet
C. C. A. Casa Sevilla del Prat
Centro Galego de Barcelona

Puntuació

Import
2018

3

Total
punts
21,5

4

5

28

1.428,28€

3

10

0

29

1.479,29€

0
1
1

6
10
4

5
6
6

28
29
22,5

1.428,28€
1.479,29€
1.029,15€

3,5

2

8

2

29,5

1.504,79€

5

4

3

6

6

30

1.530,30€

7
4

7
4

4
3

4
1

10
4

6
6

38
22

2.138,64€
1.006,28€

6

7

4,5

4

6

8

35,5

1.997,94€

4

3

3

2

4

3

19

869,06€

7

5,5

4,5

4

10

6

37

2.082,36€

5

4,5

4

1

4

7

25,5

1.300,75€

5

6

3,5

1

10

7

32,5

1.500,00€

6

8

4

1

6

0

25

750,00€

5

4

3,5

3

4

5

24,5

1.120,63€

4

5

3

1

4

0

17

777,58€

6

7

4

2

4

7

30

1.530,30€

6

5

4

4

10

6

35

1.969,80€

6

7

3

3

8

6

33

1.683,33€

2

4

3

0

4

3

16

731,84€

7

8

4,5

1

8

8

36,5

1.500,00€

5

4

3,5

1

4

4

21,5

983,41€

3

4,5

4

2

6

5,5

25

1.275,25€

4

4

2,5

1

8

5,5

25

1.275,25€

2

7

3

1

4

6

23

1.052,02€

1

2

3

4

5

6

Escola de Música Tradicional
Programa de Música Popular dels
països de Llengua Catalana
Cercavila de l'Imaginari

4

6,5

3

1

4

5

8

4

2

8

4

4

Romería Rociera de Mataró
35è Sarau Artesenc
Activitats de Nadal 2018/19
Organització Acte Inici Festa Major de
Nou Barris
Festa de l'Agrupa 2018

6
4
4

8
5
4,5

3
3
3

6

8

6

31è Aplec de la Sardana de Montgat
Actuación grupos año 2018
Tres Tombs de Sant Joan Despí
Nit Marinera
Cicle de Ballades de Sardanes al Pla
de la Catedral de Barcelona 2018
Trobades de puntaires . Organització
XXI Trobada de Puntaires de la nostra
associació
VI Concurs de Sardanes de Ciutat
Vella
Sant Joan - Tradifoc

Cicle Festiu de Música a l'Estiu Ribes
2018
56è Concurs de Gossos d'Atura de
Castellar de n'Hug
Actuació Escolania de Montserrat per
celebració 100 anys de l'entitat
56è Aplec de la Sardana
Restauració i millora de la imatgeria
festiva del grup del correfoc del Follet
i la Fantasma, dins la Trobada Infernal
i la Festa Major
Cicle de Concerts a Nou Barris
Commemoració del 35è Aniversari de
la Colla Gegantera i Grallers de Gràcia
de Sabadell
Taller "Rincón Poético Base del XXXI
concurso Literario Internacional
Dulcinea 2018
Festes del Pilar
Fiesta Mayor. La cultura andaluza
126 Aniversari del Centro Galego de
Barcelona

983,41€

Àrea de Presidència
Secretaria General

2

3

4

5

6

Total
punts

Import
2018

6

8

3,5

3

8

7

35,5

1.997,94€

2

4

3,5

1

4

4,5

19

869,06€

5

4

3,5

2

4

3,5

22

1.006,28€

4

5

1

1

6

5

22

1.006,28€

6

3

3,5

1

4

4

21,5

983,41€

5

7

3,5

3

6

6

30,5

1.555,80€

4

5

3,5

2

4

4

22,5

1.029,15€

7

8

3

2

10

6,5

36,5

2.054,22€

5

6

2,5

2

6

7

28,5

1.453,78€

3

4

3

0

6

4

20

914,80€

Trobada de Puntaires
Les Heroiques dones de Terrassa
2018 (3a edició)
XXVIII Jocs Florals del Raval

4

6

3,5

1

6

3,5

24

980,00€

7

5

5

3

4

7

31

1.581,31€

6

7

4

3

4

4

28

1.428,28€

Diada castellera dels 4 fuets
44 Aplec de San José de Abrucena en
Terrassa
els Bouets i la Vaqueta del Raval
Activitats de Cultura Popular i
Tradicional dins el marc de la Festa
Major de St. Pere, Sta. Caterina i la
Ribera 2018
Retros gràfica al llegat popular de
Sant Mateu
Catifes de Flors Corpus 2018 Ripollet
Celebracions de les 429 Festes de
Sant Roc de Barcelona a la plaça
Nova, declarades Festa Patrimonial
d'Interès Nacional i celebracions del
"4 1/4"
Sardanes a Nhorta
43è Aplec de Sardanes de tardor
XXXV Concurso Cante Jondo "Ciudad
la Llagosta"
Associació Castellera Llunàtics UPC
Vilanova
Audició sardanes estiu 2018
Cicle d'espectacles Mataró Dansa

6

7

3,5

1

8

5

30,5

1.555,80€

3

6

4

1

6

6

26

1.326,26€

4

4

2

1

8

3,5

22,5

1.029,15€

7

7

5

3

8

7

37

2.082,36€

4

4

3,5

2

4

3

20,5

937,67€

3

2

3,5

0

8

2

18,5

846,19€

9

8

4,5

4

10

7

42,5

2.391,90€

4
2

5
3,5

3
4

2
2

10
10

5
2

29
23,5

800,00€
1.074,89€

3

5

2

1

4

3

18

823,32€

6

8

4

4

6

4,5

32,5

1.657,82€

2

4

3,5

1

10

3

23,5

1.074,89€

6

8

4

3

10

6

37

2.082,36€

4

4,5

3,5

2

8

2

24

1.097,76€

Entitat

Projecte

G59819136

Festa Major GEGANT a Molins de Rei.
30 anys Gegants Nous
1r. Premi Paraules Casino de Calaf
2018
Fira de Sevillanes 2018

G61348389

Associació Colla gegantera de Molins
de Rei
Associació Cultural i Recreativa Unió
Calafina
Associació Grup de Sevillanes de Sant
Feliu de Codines
C. C. Andaluz Hdad. Romera Virgen de
Gracia
Asociación Flamenco Vivo

G61798401

Casa de Aragón de Cerdanyola

G17697749
G08973810

Associació Cultural Sibemoll
Associació Societat Sardanista
Dansaires Vilanovins
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Centre Cultural Recreatiu Aragonès
de Mollet i Comarca
Casal de la dona de Súria
Associació Trabucaire "Bandolers de
Terrassa"
Associació Institut de Promoció de la
Cultura Catalana
Castellers de Berga
Asociación hermandad Andaluza de
San José de Abrucena en Terrassa
La Taula del Raval
Centre Sant Pere Apòstol

G08712481
G63359871
G60517968

G58545005
G58415001
G61930772
G66626250
G61299079
G65763518
G62164793
G60009388
G63668032

G60754165

Agrupació Cultural Riubrogent

G63490973
G58488487

Cultura i Tradició
Ass. Festes de la Plaça Nova. Comissió
Festes de Sant Roc

G62478409
G59516484
G58025065

Grup Sardanista Horta
Agrupació Sardanista de Tona
Casa de Andalucía de La Llagosta

G66056763

Colla Castellera Llunàtics UPC
Vilanova
Agrupació Sardanista Manlleuenca
Associació Cultural i d'esbarjo
Mestres del gai Saber
Casal Cultural Dansaires Manresans

G59827212
G65135550
G58333451

Puntuació
1

NIF

XXXV Romeria
XIV Recital de Guitarra Flamenca
Ciutat de Barcelona
XIII Trobada de Tambors i Bombos
d'Aragò a Cerdanyola
Viladesau de músic a mite
XLIX Concurs Nacional de Colles
Sardanistes
Romería del Rocio
Setmana cultural i festiva del Pilar

XXXIII Oreneta d'Or Ciutat de
Manresa

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

G64124316

Centro de Estudios Rocieros y Cultura
Andaluza en Catalunya (CERCAT)

G62123583
G64522105
G61440707
G58356007
G08468209
G58379421
G65311615
G59152405
G58323213
G60944592
V59088591
G65272015
G59137562
G66173030
G66131277
G61550653
G58016270
G59945212
G60877495
G58226911
G58698424
G08957946
G65373599
G62538590
V58283011
G63165583

Associació de Sant Antoni Abat - Tonis
de Manlleu
Associació per les tradicions populars
catalanes "El serpent de Manlleu"
Centro Aragonés de Terrassa
Agrupació Folklòrica Amunt i Crits
Societat Coral Els Amics
Casa de Baena Assoc. Cult. Andaluza
en Cataluña
Associació Cultural Ball de Diables de
Caldes de Montbui
Grup Sardanista Dintre el Bosc
Associació Cultural i Recreativa de
Fals
Associació Festa de la Fil·loxera
Societat Coral "EL RAIM" de Sant
Cugatsesgarrigues
Associació Foment de la Rumba
Catalana (FORCAT)
Colla de Castellers els Bordegassos de
Vilanova i la Geltrú
Colla Castellers Alt Maresme
ASSOCIACIÓ COLLA CASTELLERA
LAIETANS DE GRAMENET
Els Tonis de Sta. Eugènia de Berga
CCA. Colonia Egabrense Ntra. Sra. de
la Sierra
Secció Sardanista de Martorell
Drac de Granollers
Societat Cultural Sant Jaume
Espluga Viva
Ateneu l'Aliança
Associació Colla de Diables Rubeo
Diablorum
Amics de Medievàlia Sabadell

G58066168

Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal
Associació per les tradicions
catalanes. Tradicat
Casa de Cantabria en Barcelona

G65742520
G60354941

Catalunya Celta
Associació Cultural Turó del Llac

G58020991

Asociación Andaluza Hijos de
Almachar

Projecte
Treballs amb el fons fotogràfic del
CERCAT: difusió, recepció i
manteniment de material del fons
fotogràfic
Festes dels Tonis de Manlleu
Festa del Serpent
Festividad del Pilar
70è Aniversari
Balls Tradicionals i Café Teatre
I Trobada Corals Andaluses "Casa de
Baena"
XXV Anys Cremant l'Olla
Festa d'homenatge a Francesc
Juanola
Aplec del Grau - Fals

Puntuació
1

2

3

4

5

6

Total
punts

Import
2018

4

5

3

1

4

2

19

869,06€

6

7

4,5

3

10

3

33,5

1.708,83€

5

5

3,5

1

6

0

20,5

937,67€

3
7
3

6
6
6

3
3,5
3,5

1
4
2

6
10
4

3
7
4

22
37,5
22,5

1.006,28€
2.110,50€
900,00€

4

6

3,5

1

4

5

23,5

1.000,00€

8

6

3,5

2

4

2,5

26

1.326,26€

7

3,5

4

2

10

5

31,5

1.500,00€

4

4

4

2

6

8

28

1.428,28€

Festa de la Fil·loxera
Societat Coral El Raïm 100 anys. Fem
brillar les caramelles
Exposició fotogràfica: 10 anys de
l'Associació de FORCAT
Promoció del món casteller.
Temporada 2018
Intercanvis castellers i Vè Aniversari
Anem cal el 7. Temporada 2018

5

4

3

1

10

3

26

1.326,26€

6

3,5

5

4

4

6

28,5

1.453,78€

5

4

5

4

4

2

24

1.097,76€

7

9

3,5

4

8

4

35,5

1.997,94€

5

7

1

2

6

6

27

1.377,27€

5

4

4,5

3

6

5

27,5

1.402,77€

Festa dels Tonis 2018
40 Romeria de la Virgen de la Sierra

5

5

4

1

10

3

28

1.428,28€

5

6

4,5

2

6

3

26,5

1.351,76€

25 anys de Martorell Ciutat Pubilla
XXVI Mostra de Bestiari de Granollers
Cicle audició Sardanes 2018
Festival Arrela't 2018
Juguesca 2018
2a Fase de renovació vestuari Colla de
Diables Rubeo Diablorum
Medievalia Sabadell, una història per
descobrir
Festa Major 2018 de Sant Pau d'Ordal
Organització Flama del Canigó 2018

6
7
4
6
4

3
6
4,5
4
4

4
4,5
3,5
4
3,5

1
3
1
2
0

10
6
10
4
8

7
2
3,5
5
5

31
28,5
26,5
25
24,5

1.581,31€
1.300,00€
1.351,76€
1.275,25€
1.120,63€

3

2,5

3,5

1

2

3,5

15,5

400,00€

6

6

4,5

3

4

2

25,5

1.300,75€

5

7

4,5

2

8

3

29,5

1.504,79€

4

5

3,5

2

6

0

20,5

500,00€

3

3,5

3

1

4

3

17,5

800,45€

6

6

3

2

4

0

21

960,54€

7

7

4

2

6

10

36

2.026,08€

5

4,5

4

1

4

3,5

22

1.006,28€

Fiestas patronales Virgen de la Bien
Aparecida
VIII Festival Catalunya Celta
XXIV Trobada de Gegants i
Capgrossos de la Llacuna (Trobada
Internacional)
XXXIX Fiesta del Ajoblanco

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G58301466

G58921958

G58942483
G61528410
G63632715

G63802946
G08502544
G64921182
V08996829

Entitat
Societat Cultural i Esportiva la Lira

Grup Sardanista Maig

Amics d'El Prat
Grup de Diables Kapaoltis
De Bòlit! Unió de colles de cultura
popular de Premià de Mar
Assoc. Bastoners de Sant Quintí de
Mediona
Asociación Centro Asturiano de
Barcelona
Fundació Privada Festa Major de
Gràcia
Centre Catòlic de Mataró - Sala
Cabanyes

G63265250

Ball de Diables de Sitges Colla Jove

G59370759
G58630112

Associació dels Diables del Poble Sec
Union Andaluza Hermandad Rociera
Virgen de La Rocina
Colla Castellers de Mollet del Vallès
Esbart Olesà

G60209517
G59702076
G63714562
G58039488
G60676020
G58565979
V58445768
G60545639
G58685181
G64118714
G08890659

Associació Cultural Ball d'Enveja
A.C.A. Cofradia 15+1
Amics de la Sardana de Poble Sec
Asociación Cultural Andaluza Hijos de
Paradas
Centro Cultural Castellano-Manchego
de Badalona
Hermandad Rociera Andaluza del
Santo Ángel
Ball de Gitanes i Esbart Dansaire de
Mollet
Associació Titellaire de Roquetes
Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat

G08983256
G58038167
G62067160

Agrupación Cultural Galega Saudade
Agrupació Sardanista L'Ideal de Clavé
Drac i diables de la Colònia Güell

R5800369J

Pontificia i Reial Germandat i
Confraria de Natzarens del Ntre. Pare
Jesús del Gran Poder i Maria
Santíssima de l'Esperança Macarena
Associació Juvenil Diables de
Casablanca

G59989715

Projecte
Folk'n Viu. Festival de música
tradicional de la SCE la Lira de Sant
Andreu 2018
Participació als campionats de colles
Sardanistes de BCN Ciutat i de
Catalunya 2018
XXIII Aplec de la Tartana
XXXIII Correfoc de Llefià
Rebombori 2018: 15è aniversari .
Festa de la Cultura Popular i la Música
Folk
200 Aniversari Bastoners de Sant
Quintí de Mediona
XIV Festival Nueche Celta
Cicle de Nadal a Gràcia
Restauració d'elements de
l'escenografia dels Pastorets de
Mataró
Ball de Diables de Sitges Colla Jove.
Festa Major 2018
Arrels tradicionals per el Gat Sirius
Feria de Abril de Catalunya
XXVI Diada Castellers de Mollet
XVIII Tobada d'Esbarts Infantils i
Juvenils d'Olesa
Correfoc de la torre d'Enveja
Cruz de Mayo 2018
Festa Major i Sardanes a la Fresca
Actos del XXX Aniversario
Dia del socio 2018
Romeria del Rocio
Producció d'un nou espectacle de
cultura popular
Un titella per a Roquetes
X edició dels Premis de
Reconeixement Cultural del Baix
Llobregat
Promoguem la Cultura Popular
Aplec de les Roquetes
Correfoc i encesa de la cripta de la
Colònia Güell
Setmana Santa 2018

XXX Trobada de Diables al Barri de
Casablanca de (Sant Boi de Llobregat)

Puntuació
1

2

3

4

5

6

Total
punts

Import
2018

6

4,5

5

3

4

6

28,5

1.453,78€

4

5,5

1

1

10

5

26,5

1.351,76€

3
5

6
6

4
4

2
2

4
4

3,5
6,5

22,5
27,5

1.000,00€
1.402,77€

7

6

3,5

3

4

7

30,5

1.555,80€

6

4

3,5

2

4

3

22,5

1.029,15€

8

8

5

4

4

7

36

2.026,08€

8

7

4

4

6

8

37

2.082,36€

5

5

3,5

1

2

5

21,5

983,41€

6

7,5

1,5

2

10

5

32

1.632,32€

5

4

3,5

1

6

5

24,5

1.120,63€

3

3,5

1

1

6

3

17,5

800,45€

7

6

3,5

2

6

7

31,5

1.606,81€

7

6,5

0

3

4

6

26,5

1.000,00€

8
4
4

4
4
6

4
3
4,5

3
2
1

6
6
10

4,5
3
7

29,5
22
32,5

1.200,00€
1.006,28€
1.500,00€

3

3,5

3,5

1

4

4

19

869,06€

3

3,5

3

1

4

3

17,5

800,45€

4

3,5

1,5

1

6

3,5

19,5

891,93€

9

3,5

5

0

4

7

28,5

1.453,78€

5

6

4

2

4

6

27

1.377,27€

4

4

2

1

4

0

15

686,10€

3
7

3,5
7

4
4

1
3

4
10

1
7

16,5
38

754,71€
2.138,64€

4

4,5

3

1

6

5

23,5

1.000,00€

4

5,5

2

2

6

3

22,5

1.029,15€

5

6

3,5

1

6

4,5

26

1.326,26€

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

G62187166

Geganters i Grallers de Casablanca

G61243911

G08489213

Fadrins Trabucaires de Sant Boi de
Llobregat
Grup Pessebrista de la Capella de
Montserrat
Centro Aragonés de Barcelona

G64558935
G58266107

Colla de Diables Ratpenats Infernals
A.C.A. Casa de Sevilla

G61058004

Geganters i Grallers de Sant Climent
de Llobregat
Fomarians Diables de Sant Climent de
Llobregat
Associació Fira de Santa Llúcia

G60083185

G62434022
G63195630

G59104778
V58954785
G65256851
G66007428
G60820511

G65286353

Arca de Noé
Comissió Ripolletenca d'Activitats
Culturals (CRAC)
Associació Cultural Catalunya
Sardanista
Associació Cultural La Festa dels
Miquelets
Grup Sardanista La Florida

G59975045
G63566798
G60299146

Associació Cultural Els Templers de
Piug-Reig
Drac i Diables de Can Sant Joan
Centro Cultural Raíces de Andalucía
Castellers de Cornellà

G63773402

Espai País Valencià

G64910987
G60818705
G58040775
J58126061

Casino de Caldes Fundació Privada
Geganters i Grallers del Poble Sec
Lluïsos de Gràcia de Barcelona
ACAC Hdad. Ntra. Sra. Rocío de
Pineda de Mar
Amics de la Sardana de Vilassar de
Mar
Associació Colla Gegantera del casc
antic de Barcelona
Associació de Pessebristes de Ciutat
Vella de Barcelona

G61097929
G65347536
G65046104

G66055286
G62722491

Fundació especial antiga caixa
Sabadell 1859
Agrupació Sardanista de Sant Feliu de
Codines

Projecte
XIX Diada Gegantera al Barri de
Casablanca
XIX Aplec de Trabucaires del Baix
Llobregat a Sant Boi de Llobregat
Pessebres i els mitjans de transport
Festes del Raval 2018 (Centro
Aragonés de Barcelona)
Projecte 20è aniversari
Cruz de Mayo 18. mostra i trobada de
Cultura Popular i Tradicional
Consolidació del Seguici Popular de
Sant Climent
Consolidació del Ball dels Fomarians
25a Diada de les tradicions i els
costums nadalencs a Catalunya - Fira
de Santa Llúcia
Rua de l'Home dels Nassos
Commemoració Any Maria Aurèlia
Capmany
22è Concert de sardanes i música per
cobla
La Festa dels Miquelets
29ena Ballada-Trobada de Colles
Sardanistes i memorial Josep Pujol
Alsina
Festa dels Templers de Puig-Reig
Trobada de Bestiari
X Romeria Ciudad de Viladecans
Activitats castelleres a la província de
Barcelona
DESPERTAFOLK! Jornada Tradicional i
popular de l'antiga Corona d'Aragó
Cantem cantant, cicle musicasino
Trobada de nans
Fent Lluïsos , Fem Cultura
Diada Nacional de Catalunya
Centenari de Ricard Viladesau,
Príncep de le tenora
La cultura gegantera ara fa 175 anys
al centre de Barcelona
Potenciem el Pessebrisme i les
tradicions nadalenques, 10è
aniversari de la nostre associació
Diada del Llibre i Sant Jordi a l'Espai
Cultura Fundació Sabadell 1859
17è Aplec de la Sardana a Sant Feliu
de Codines

Puntuació
1

2

3

4

5

6

Total
punts

Import
2018

6

8

4

1

6

5,5

30,5

1.555,80€

5

6,5

4

1

6

5

27,5

1.402,77€

4

5

4

3

8

4

28

1.428,28€

5

6

3,5

2

6

4

26,5

1.351,76€

6

4

3,5

2

4

5

24,5

1.120,63€

5

5

3,5

2

6

3,5

25

1.275,25€

8

7,5

5

5

8

7,5

41

2.307,48€

7

4,5

5

4

8

5

33,5

1.708,83€

5

7

3

3

6

1

25

1.275,25€

6

4

3

2

6

3,5

24,5

1.120,63€

5

4

3,5

1

4

3,5

21

960,54€

3

4

3

2

10

3

25

1.275,25€

7

8,5

4

3

4

5

31,5

1.606,81€

4

6

3

1

10

4

28

1.325,00€

6

5

3

2

6

3

25

1.275,25€

5
4

4
6

4
3,5

1
2

6
6

4
5,5

24
27

1.097,76€
1.377,27€

5

8

3,5

2

6

5

29,5

1.504,79€

3

3

4

2

4

5

21

960,54€

3
6
6

4
4
3,5

3,5
3,5
5

2
2
4

4
8
4

3
7
4

19,5
30,5
26,5

891,93€
1.555,80€
1.351,76€

4

4,5

3,5

1

6

3

22

1.006,28€

6

4

3,5

2

10

6

31,5

1.180,00€

4

4

3

0

6

4

21

960,54€

4

4

3

1

6

5

23

1.052,02€

4

4

4

5

6

5

28

1.428,28€

3

4,5

3

1

10

3,5

25

1.275,25€

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G08727075

G58358433
G61901294

Societat Coral Obrera La Glòria
Sentmenatenca
Centro Cultural Andaluz de Sta.
Perpetua
CCA Hdad. Ntra. Sra. Rocío Divina
Pastora de Mataró
Casa de Andalucía de Barcelona
Colla de Geganters de Vilanova i la
Geltrú
Colla de Diables de Sant Pere Nord
Colla del Drac Rufino

G58348806

Esbart Català de Dansaires

G60973203
G60429743
G08850208
V60160009

G61646105

Colla dels Bastoners de Sabadell

G63767115
G65812604

G60433364
G61994349

Diables de Sant Cugat
Coordinadora d'Entremesos de
Cultura Popular i Tradicional de Sant
Cugat del Vallès
Casal de Joves Guineueta
Forques de Can Deu

G65412819

Associació de Trabucaires de Terrassa

G60819166

G58202979

Associació Cultural Casa de Castilla y
León en el Vallès Oriental

G63541502
G59679266

Hermandad Rociera Andaluza B. C.
Pastora Almonteña
Associació Ball de Diables de Mataró
Entitat Cultural la Pajara de Terrassa

G62450077

Colla de Diables Àngels Diabòlics

V62395520
G61427878

Colla Jove de l'Hospitalet de Llobregat
Associació Pessebrista de Vilanova i la
Geltrú

V60909660

V60382413
G63806756
G58990029
G62879705
G65232274

Colla Gegantera de Pallejà

Colla de Diables Diabòlica de Gràcia
Fundació Privada de la Passió
d'Esparreguera
Grup del Drac de Terrassa
Assoc. d'Amics del gegants Ramon i
Lola
Associació Colla de Geganters de Sant
Feliu de Codines

Puntuació
1

2

3

4

5

6

Total
punts

Import
2018

4

5

3,5

2

8

4,5

27

1.377,27€

5

3,5

3,5

2

8

3

25

1.275,25€

4

7

3

2

6

2

24

1.097,76€

Concurs Nacional de la Copla
Trobades de Gegants 2018

3

3,5

3

2

4

3

18,5

846,19€

5

8

3

2

6

4

28

1.428,28€

Festa de Walpurgis 34è Aniversari
XIII Trobada Infantil de Diables a Sant
Boi de Llobregat
Projecte d'activitats de foment i
difusió de la dansa popular i
tradicional. 110è aniversari any Aureli
Capmany
Trobada Nacional de Bastoners de
Catalunya
Encabronada 2018
8a Trobada de Balls i Entremesos de
Catalunya

3

5

3,5

3

6

5

25,5

1.300,75€

3

3

3,5

1

6

4,5

21

960,54€

6

8

2

2

4

10

32

1.632,32€

4

7

3,5

2

6

0

22,5

1.029,15€

8

7

4,5

5

6

9

39,5

2.223,06€

6

7

3

1

6

5

28

1.250,00€

Grupo de Foc de la Guineueta
Celebració 30 aniversari Forques de
Can Deu
Festa de recreació història "Que
venen els Carlins! Que venen els
Federals!"
"Fiesta de la Casa, Día de la
Comunidad de C. y L. Y Día de Sant
Jordi
Romería del Rocio en Catalunya

4

4,5

4

1

2

2

17,5

800,45€

5

7

3

1

4

5

25

1.275,25€

5

6

3

1

10

5

30

1.530,30€

3

5,5

3

2

4

3,5

21

960,54€

5

6

2,5

2

6

6

27,5

1.402,77€

L'Encesa (Mostra de Cultura Popular)
35è Aniversari de la Pájara de
Terrassa
Programa amics del Mamut Venux
2018, 6a edició
Festes de Santa Eulàlia
Deixem testimoni de les edificacions,
llocs i/o indrets singulars del
patrimoni cultural, natural i etnològic
de Vilanova i la Geltrú
Dues trobades de colles geganteres a
Pallejà de l'any 2018 i intercanvis a les
colles convidades
VII Diada Diabòlica
La Passió d'Esparreguera 2018

8

6

4

3

10

6

37

2.082,36€

5

6

3,5

2

4

4

24,5

1.120,63€

5

7

4

3

6

5

30

1.500,00€

6

5

5

2

8

7

33

1.000,00€

7

5

5

3

6

6,5

32,5

1.657,82€

4

7

3,5

1

8

6

29,5

1.504,79€

4

4

3,5

2

6

1

20,5

937,67€

9

6,5

3,5

3

10

2

34

1.734,34€

Diada del Xumet 2018
25è Aniversari del Bou de Barcelona

6

3

3,5

2

4

5

23,5

1.074,89€

4

3

3,5

1

4

3

18,5

846,19€

4

1,5

4

2

2

3,5

17

708,00€

Projecte

Entitat

Tradicions d'un poble de pagès
Fiesta Mayor
Romería de Mataró

Renovació vestuari geganta

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

Projecte

V61073227
G66683699

Centro Extremeño Ruta de la Plata
Foro de Cultura Popular y Tradicional
de l'Hospitalet

Festival Folklòric regional (benèfic)
Fórum de culturas populares y
tradicionales de L'Hospitalet de
Llobregat
Celebració del Dia Internacional de la
Dansa a Sabadell
Projecte temàtic popular "Llegenda
del Torrent de les Bruixes"
33 Aniversario del Centro

G58261116

Esbart Sabadell Dansaire

G65613838

Associació Joves Artistes Kolomencs

G58128737

Centro C. R. A. Nuestra. Sra. de la
Esperanza
Cova da Serpe de Barcelona

G58106196
G60416286
G66039884
G08659468
G66138553
G62339627
G67073825
G66996604
G60103215
G62847629
G58368150
G65698383

G61040994
G66192733
G58329228
G63101406
G60112117
G64281892
G65504847

G64854920

G65690620
G64611239

Hermandad San Sebastian de Fiñana.
Terrassa
A.C. Cofradía Cristo de la Buena
Muerte
Joventut Catòlica
Assoc. Colla de Bastoners el Bastó de
Sarrià
Associació Cultural de Castilla-La
Mancha de Terrassa
Assoc. Ball de Diables del Prat
Assoc. Amics del Drac de Cardona
Agrupació de Balls Populars de les
Roquetes de St. Pere de Ribes
Ball de Diablesses i Diables de la
Geltrú
Germandat de Trabucaires, Geganters
i Grallers de Sant Andreu
Assoc. Colla de Geganters i Grallers de
Masquefa

Assoc. Cultural Deixebles de Sant
Feliu
Associació els Galls del Diable
Peña Taurina Angel Leria de Zarza
Capilla
Falcons de Barcelona
Amics de Castellar del Vallès, secció
coral Sant Esteve
Sdad. Coral la Lira de Sant Cugat del
Vallès
Ball de Diables de Sant Quintí de
Mediona
Associació Centre Cultural Sant Vicenç
de Sarrià
Taula d'Entitats de Sarrià
Associació Gegantera dels Gegants de
Sant Jaume

XXXIII Festival Musical Intercultural
Galego
55a Festa S. Sebastià a Terrassa, 8a
Festa Primavera
Setmana Santa 2018
Pastorets de Molins de Rei
I Repicada de la Regió de Barcelona
XI Festa de la Tardor 2018
Ball de Diables
Drac de Cardona
45 Anys de Balls Populars a les
Roquetes del Garraf
Renovació de material de música
tradicional i popular
Actes de Festa Major 2018
Dinamització cultural de la Festa
Major de Sant Isidre i Santa
Magdalena, 5è Aniversari del gegantó
Pere Pau
Restauració imatgeria festiva. El
Pullassu de Torelló
II Trobada de Bèsties a Castellgalí
Semana Cultural 2018 32 ediciones
Desenvolupament del fet falconer en
general
Cicle de concerts de Nadal
3a Trobada de Caramelles de
Catalunya a Sant Cugat del Vallès
Renovació i presentació del vestuari
del Ball de Diables de Sant Quintí de
Mediona
L'Estel de Natzaret a Sarrià: un
Projecte de cultura popular i
tradicional per a joves
Sardanes a la Plaça
X Trobada dels Gegants de Sant
Jaume i intercanvis vinculants

Puntuació

Import
2018

6

Total
punts
26

1.326,26€

4

4

18,5

846,19€

2

4

3

21,5

983,41€

4

3

4

3

27

1.377,27€

3

3,5

2

4

5,5

20

325,00€

3

5

3

1

4

3

19

869,06€

4

6

3,5

2

4

3

22,5

1.029,15€

4

3

3

1

8

3

22

1.006,28€

5

3

3

2

6

2

21

960,54€

7

5

4

2

6

3,5

27,5

1.402,77€

5

6

3,5

1

4

4,5

24

1.097,76€

8
4

2,5
4

4
3,5

3
2

2
2

4
5

23,5
20,5

1.074,89€
937,67€

7

7

3,5

3

6

7

33,5

1.708,83€

4

1,5

3

0

2

8

18,5

846,19€

6

7

3

2

8

5

31

1.581,31€

4

5

3

1

8

6

27

1.250,00€

6

4,5

4

1

2

4

21,5

983,41€

6

6

3,5

1

6

3

25,5

360,00€

2

3,5

3

1

4

5

18,5

846,19€

5

5

3,5

1

6

5

25,5

1.300,75€

4

5

4

1

4

4

22

825,00€

5

6

5

3

4

5,5

28,5

1.453,78€

5

3,5

3,5

2

10

6,5

30,5

1.555,80€

6

5

4,5

3

6

6

30,5

1.555,80€

6

5

3,5

3

10

7

34,5

1.759,84€

7

7

4

3

6

6

33

1.683,33€

1

2

3

4

5

6

5

5

4

2

4

2

3

3,5

2

5

4

3,5

6

7

2
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NIF
V61987327
G65061681
G63420632
G60478146
G59756593
G65151953
G62867767
G60772134

G65501330
G66353871
G66988932
G58518655

G66794017
G61887329
G61302576

Entitat
Colla dels Falcons de Vilanova i la
Geltrú
Diables de Sant Pau
Ball de Diables de Vilafranca del
Penedès
Agrupación Cultural Galega Alborada
A.C.A. Peña Flamenca de Manlleu
Associació Cultural Rubricatus
Associació Cultural Andaluza "Amigos
de la Santa Cruz de Canjayar"
Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra.
Sra. De los Dolores de Mataró
Associació Fem BIR
Associació Castellers del Prat de
Llobregat
Associació Nans i Capgrossos de
Terrassa
Foment de Cultura de la Parròquia de
Súria

Asossiació de Dimonis del Bon Pastor
Agrupació Musical "la Banda" de
Cerdanyola del Vallès
Agrupación Cultural Galega Agarimos

G66838335

Associació Recull Històric de Mura

G58539263

R0800225E

Colla Trabucaires Santa Coloma de
Gramenet
Associació Musical i Cultural Les
Bufandes
Parròquia Sant Medir

G60313459

Colla de Geganters de Rubí

G62371133

G64609977

Associació Cultural Andaluza Casa de
FUENTEOBEJUNA de Catalunya en
l'Hospitalet
Associació La Passió d'Olesa de
Montserrat
Geganters i Grallers de Sentmenat

G59732610

Amics de Corbera

V58009101

Centro Cultural Andaluz Asociación de
Mollet
Colla del Bitxo del Torrent Mitger

G65298903

G08779365

G58686866
G17887647

Cor de carxofa, associació de Foment
del Glosat

Projecte
Desplaçaments temporada 2018
Festa dels Diables. 10è Aniversari
diables petits
11è Diabòlic
Fiesta de Santiago Apostol
32 Festival Flamenco de Manlleu
10è Festival Berguedà Folk
18ena Festa Patronal de l'Entitat
Recuperació de l'Antiga Processó de
Divendres Sant de Jesús Captiu i Ntra.
Sra. De los Dolores
Les Llegendes BIR
El Prat, ciutat castellers. Construint
tradició i relat casteller als barris
Exposició Nans i Capgrossos de
Terrassa 2018
Renovació i restauració
d’escenografies, vestuari i altres
millores a l'espectacle "Els pastorets
de Súria"
Coneix Bon Pastor
"Un castell còsmic"
Jornades Culturals del XXI Aniversari
de l'Agrupación Cultural Galega
Agarimos
Mura i la tradició Popular. Una ruta
etnològica per Mura
XXXVI Trobada Nacional de
Trabucaires de Catalunya
Punts de Trobada 2018
Premi Amadeu Oller de poesia per a
joves poetes
XXV Trobada de Festa Major
"Recuperació" capgrossos
Celebració del Carnaval, taula per la
convivència
Representacions de la Passió d'Olesa
Celebrem el 30 aniversari dels
Gegants
Pessebre vivent de Corbera de
Llobregat
Romería del Rocío
"Can Roca Crema" Quarta Trobada de
Bestiari Festiu
VII Mostra Nacional de Cançó
Improvisada

Puntuació
1

2

3

4

5

6

Total
punts

Import
2018

4

3,5

1

3

6

7

24,5

1.120,63€

4

5

4

1

6

3,5

23,5

1.074,89€

7

6

4,5

4

6

8

35,5

1.997,94€

3
5
4

6,5
4
5

3
3,5
3,5

1
2
2

4
4
4

5
7
4

22,5
25,5
22,5

1.029,15€
1.300,75€
1.029,15€

6

7

4

2

4

4

27

1.250,00€

6

4

4,5

3

8

3

28,5

1.453,78€

6

3

4

2

4

3

22

1.006,28€

9

7

5

5

8

7

41

2.307,48€

6

4

2

3

8

3,5

26,5

750,00€

5

3,5

4

1

2

5

20,5

937,67€

7

6

4

3

6

4,5

30,5

1.555,80€

4

4

4,5

3

4

6

25,5

1.300,75€

2

5,5

3

1

4

3

18,5

846,19€

5

5

4

2

6

3

25

1.275,25€

8

8

3

3

10

4,5

36,5

1.500,00€

6

6

4

2

4

8

30

1.530,30€

3

5

3,5

2

4

2

19,5

891,93€

7

9

4

2

8

7

37

2.082,36€

6

8

3,5

1

8

4

30,5

1.555,80€

8

7

4,5

4

10

10

43,5

2.448,18€

5

6

3

1

4

5

24

700,00€

9

7

5

5

4

5

35

1.969,80€

5

5

3

1

6

6

26

1.326,26€

7

6

5

3

6

7

34

1.734,34€

7

8

3,5

2

4

6

30,5

1.350,00€
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NIF

Entitat

Projecte

G60889623
G58766197
G60234549

Associació Bastoners de Terrassa
Castellers de Terrassa
Colla Castellera Tirallongues de
Manresa
Associació Juvenil Drac Baluk Astharot
i Diables de Ca n'Aurell
Ball de diables Magnus de Vilobí del
Penedès
Irmandade Galega de Rubí

37è Aniversari Bastoners de Terrassa
Castellers de Terrassa
Actuació Castellera de Diumenge de
Rams
25è Aniversari Drac Baluk

G61191771
G60309648
G58061011
G65866493
G61144093

G08494635
G65347619

G58937996
G66880253

Colla Castellera Els Encantats de
Begues
Associació Cultural de Carreters i
Cansaladers de Sant Vicenç de
Castellet
Foment de Sitges
La Quadrilla d'en Joan Muntada.
Associació de Geganters i Bestiari de
Sant Llorenç Savall
Grup de Caramellaires de Pagès

G62556154

Assoc. de la Casa del Tió i la Casa del
Bosc d'Argençola
Fundació La Tossa de Montbui

G62216353

Festa Major Infantil el Sidral

G66904137
G65685307
G65966541
G65491557
G58963794
G65327348
G60698396
G60401643
G59106187
G58334525
G65566606
G66879917
G08406332
G65663841
G58315953
G60476165

Associació Ball de Diables de Bigues i
Riells del Fai
Can Ninot
Flamencología A.C.A. Nuevos aires del
camino
Colla Ferafoc de Sant Quintí de
Mediona
Centre Andalús de Nueva Carteya
Associació de Geganters i Grallers del
Carrer de la Riera de Vic
Pixafocs i Cagaspumes, Colla de
Diables de Masquefa
Grup de Drac i Diables de Santa
Margarida de Montbui
Diables de Terrassa
Associació Colla Castellera Minyons
de Terrassa
Associació Diables Maurina de
Terrassa
Assoc. Flamenca Andaluza Rosi Ugal
Associació Cultural Esplai
Associació ARRISSALAH
Ateneu Santcugatenc
Coordinadora de Grallers de
Vilafranca del Penedès

Commemoració del 25è aniversari de
la Colla Ball de Diables Magnus
Falamos de Galicia, Falamos de
Cultura
Trobada Castellera de la Baronia de
l'Eramprunyà
Festa de Sant Antoni Abat 2018

Pubillatge a Sitges
Gegantó del Mestre Josep Gras
Casasayas
45a Cantada de Caramelles els dies 31
de març i 1 d'abril de 2018
8a Festa del Tió d'Argençola
Aplec del Roser de la Tossa de
Montbui
Festa Major Infantil i Aula de les Arts
de Carrer de Sant Joan de Vilatorrada
30 anys
Lloba de la Madella
3a Mostra de Titelles de Sant Cugat
Flamenc de l'Any
Foedus

Puntuació

Import
2018

5
6

Total
punts
29,5
33

1.500,00€
1.683,33€

6

7

30

1.530,30€

3

6

7

32

1.632,32€

3,5

2

8

3

27,5

1.402,77€

3,5

3,5

2

4

4

21

960,54€

5

7

4

3

6

0

25

1.275,25€

4

3

4

2

8

5

26

1.000,00€

6

6,5

4

2

4

3,5

26

1.326,26€

4

1,5

3,5

1

2

6

18

823,32€

4

5

4

1

6

1

21

450,00€

8

6

4

3

8

3

32

1.632,32€

5

7

4

3

6

5

30

1.498,00€

5

3

3,5

2

8

2

23,5

1.074,89€

6

4

4

2

6

5

27

1.377,27€

6

7

4

3

4

5

29

1.479,29€

4

3

3

1

4

3

18

823,32€

1

2

3

4

5

6

6
7

7
7

3,5
4

2
3

6
6

5

6

4

2

5

7,5

3,5

4

7

4

4

4

3

2

6

1

20

914,80€

Activitats anuals
Perruques i renovació vestuari
gegants pubills
Nous vestits pels Pixafocs i
Cagaspurnes
Celebració Correfoc 35è Aniversari

3

3

3

1

4

3,5

17,5

800,45€

4

2

3,5

1

2

8

20,5

937,67€

6

3,5

4

3

2

6

24,5

1.120,63€

7

3

4

4

8

4

30

1.530,30€

Diada Diables de Terrassa
Diada del Patrimoni

4

3

4

2

4

3

20

914,80€

7

7

4,5

3

6

8

35,5

1.997,94€

6

8

4

3

4

5

30

1.530,30€

3
4
6
5

4
4
3
7

3
3
4
3,5

1
2
1
3

4
4
4
6

5
3,5
0
5

20
20,5
18
29,5

914,80€
937,67€
823,32€
1.504,79€

2

4

3,5

1

6

2

18,5

846,19€

VIII Diada de la Colla Diables de la
Maurina
Activitats anuals
Pastorets Cultura Social
Chadda maghebí
Festa de Tardor
25è Dia del Graller
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NIF

Entitat

G60561321

G62265046
G59613554

Associació de geganters d'Arenys de
Mar
Associació Cultural Andaluza de
Torelló
Casa de Andalucía de Manresa
Castellers de Sant Cugat
Societat recreativa i cultural La
Principal
Asociación Cultural Andaluza
Hermandad La Armonía
Colla Gegantera d'Iluro
Associació de pessebristes de Mataró

G65971608

Associació La Vella de Gràcia

V08538910
G62102843

Centre Aragonés de Sarrià
Hermandad Andaluza Nuestra Señora
del Rocío de Terrassa

G58812827
G08843609
G61065900
G08531402
G60550555

G59967703
G60665817
G65873911
V58005679
G58344318
V61320115

Associació Cultural Diables de
Vilanova i la Geltrú
Associació d'Amics del Drac de la
Geltrú
Associació Udols de foc Diables de
Calella
Centro Andaluz Blas Infante del Baix
Llobregat
Associació Centre d'Esplai Xixell

G58228818

Colla de Geganters/es i Grallers/es de
Calella
Centre Cultural Els Propis

G58021031
G65758757

Societat Coral La Unió Santcugatenca
Colla Gegantera de Montesquiu

G59881763

Gegants de Martorell

G58501677
G65769937

Associació cultural del Camp del Rei
Colla de Diables de Lliçà

G58808429

Obra del Ballet Popular

Puntuació

Projecte
La Nocturna
Romeria rociera de Torelló 2018
XIXè Potaje Flamen ciutat de Manresa
Celebració de la Diada de Sant cugat
Premi Vilafranca Cultura 2018
Certamen de Saetas y Feria de Abril
de Barcelona en Cataluña
IX Mostra de Balls de Gegants
Pessebre Monumental amb
moviment i canvi d'escenes
Restauració de l'Atzeries de la Vella
de Gràcia i creació de la indumentària
Festes de Primavera - Sant Jordi
XX Aniversario (Cambio de Vara- VI
Encuentro de la diversidad cultural
ciudad de Terrassa)
Actes correfoc 2018
Tomb de foc 2018
Creació de la Fera
Fiesta de Primavera "Cruces de
Mayo"
Pessebre vivent solidari C.E. Xixell
2018
Construcció d'imatgeria nova
Organització arribada Flama del
Canigó a Nou Barris
Les Danses de la Unió
Expansió, desenvolupament i
consolidació de la Colla Gegantera de
Montesquiu
Creació de la vestimenta de la
gegantona Diablessa de Martorell
Cercavila Cultural
Llegenda de la bastarda. El fill del
diable
Aplec d'esbarts i trobada sardanista a
Montserrat

1

2

3

4

5

6

Total
punts

Import
2018

8

6

5

4

10

3

36

2.026,08€

4

5

3

1

6

2,5

21,5

983,41€

4
7

4
5

3,5
5

2
3

4
6

4,5
7

22
33

1.006,28€
1.683,33€

6

6

4

3

4

6,5

29,5

1.504,79€

3

5

3

1

6

3,5

21,5

983,41€

7

6,5

3,5

4

6

0

27

1.377,27€

4

4

3

1

4

3

19

500,00€

6

2

3,5

3

10

6

30,5

1.555,80€

3

4,5

3,5

1

6

3

21

960,54€

4

5,5

3,5

1

4

4,5

22,5

1.029,15€

4

4

3

2

10

2

25

1.275,25€

6

6

3,5

3

8

5,5

32

1.632,32€

7

4

4

3

6

5,5

29,5

1.504,79€

4

3

3,5

2

8

0

20,5

937,67€

8

7

5

3

4

6

33

1.400,00€

5

2

3

0

2

7

19

869,06€

5

5

3,5

1

6

3

23,5

1.074,89€

5

7

3,5

3

6

5

29,5

1.504,79€

4

1,5

4

3

2

6

20,5

500,00€

6

2

3,5

3

2

5

21,5

850,00€

2

2

3,5

1

6

6

20,5

937,67€

8

8

4

3

8

3,5

34,5

1.759,84€

4

5

4,5

2

10

2

27,5

1.402,77€

Tercer.- ACCEPTAR el desestiment de les següents sol·licituds presentades ja que
les entitats beneficiàries han presentat amb posterioritat a la seva sol·licitud un escrit
de renúncia, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte:
NIF
G08886897

Entitat
Patronat dels Castellers de Vilafranca

Projecte
Joverd 2018
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NIF

Entitat

G65373599

Associació Colla de Diables Rubeo Diablorum

G58525924
G58990029

Associació per a la difusió del Folklore (Adifolk)
Grup del Drac de Terrassa

Projecte
Construcció de la "Cuca de Foc" de la
Colla de Diables Rubeo Diablorum
31è Aplec Internacional 2018
Reparació de les nostres figures

Quart.- DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte.
Per tractar-se de sol·licituds presentades fora del termini fixat per a la present
convocatòria:
NIF

Entitat

G85837598
V58329178

Associació Amics de les Havaneres "Port Vell"
Societat Coral L'Espiga de les Corts

G58145178

Associació de veïns del Barri de Sant Antoni

G08713273
G66552027
G65825929
G66165481
G65227746

Centre Moral Instructiu de Gràcia "El Centre"
Asoc. Casa Candela, organización por y para la
divulgación y promoción de la cultura y el arte flamenco
Associació Pessebristes CC Sant Joan Viladecans
Amics del Pessebre Vivent de Viladecans
Colla de Trabucaires de Castellar del Riu

G60981933

Esbart Rocasagna

G60082302
G60543733

Centro Aragonès de l'Hospitalet de Llobregat
Hermandad Nuestra Sra. del Rocío de Badia del Vallès

Projecte
33a Gran Trobada d'havaneres
"Barcelona cara al mar"
Cicle Matins l'Espiga
Projectes Culturals i Festius de
l'Associació
L'Art del Centre. La Cultura Popular a
Gràcia
Espectacle Flamenc Aladin
Programació Cicle Cultural 2018
Pessebre Vivent de Viladecans
VIII Trobada i esmorzar trabucaire
Festival Cos de Dansa "Rocasagna, Força
i Sentiment"
Promoció cultura aragonesa y catalana y
participació en el Foro de les cultures
Romeria 2018

Per no complir el sol·licitant les condicions fixades a l'article 4 de les bases de la
convocatòria:
NIF

Entitat

Projecte

Vaivens Femenins –
G25768250 Associació Territori de Masies
Memòria Popular de les dones del Territori de Masies
Federacion de Entidades
G66507799
Festa de Tardor
Culturales Sabadell (FECUS)

Per tractar-se d'un projecte que no és objecte de la subvenció segons el que
s'estableix a l'article 2 de les bases de la convocatòria:
NIF

Entitat

Projecte

Centro de Estudios Extremeños
G60282308
Cuadernos de Ataecina
de Terrassa
G61381349 Coral Polifònica Els Emprius
Llibre i CD 30è aniversari del Cor Emprius
Associació Ateneu Centre
V58330689
TACA'M 2018, 30a edició
Democràtic i Progressista
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NIF

Entitat

Projecte

G08768368 Lluïsos d'Horta
10è Aniversari Vespres de Jazz
F25628579 L'Arada Creativitat Social SCCL "Quaders de viatge, memòria popularen Super 8mm"

Per presentar la programació anual de l'entitat (en contra del que s'estableix a l'article
2 de les bases de la convocatòria):
NIF
G58416736
G08826091
V58370677
G65079444
G58176744

Entitat
Associació Centre Cultural Euskal Etxea
Asociación Casa de Cuenca en Barcelona
Centro Gallego Nós Sabadell
Asociación Hdad Rociera Andaluza Santa
M. De las Arenas Voces del Camino de
Terrassa
Centre Moral d'Arenys de Munt

Projecte
Euskal Herria a Barcelona
Acción Cultural 2018
Galicia Avui - Galicia Hoxe
Intercambios Culturales
Recuperació del ball de gitanes i
promoció de la Cultura Popular a
Arenys de Munt

Per no superar la puntuació mínima de 15 punts establerta en la present convocatòria
(art. 9 de les bases de la convocatòria):
NIF
V58691841
V60187721
G58202953
G63077085
G66163163
G58114638
G63198378
G58636044
G62878954
G08575680

Entitat
Centro Cultural Andaluz de Montornés del
Vallès
Centro Andaluz Comarca de Linares
Casa de Andalucía en Rubí
Associació cultural i musical José Luis
Lopategui Rodríguez
Moixiganga de Barcelona
A. A. San Sebastián de los Ballesteros
Sabadell, més música
Assoc. Caramelles del Roser de St. Julià de
Vilatorta
Geganters de Capellades
Hogar Centro Castellano y Leonés de
Catalunya

Projecte
Rocío 2018
Celebración 11 de septiembre Diada de
Catalunya
Cruz de Mayo
VII Concurs Infantil de Guitarra
Moixiganga de Barcelona, cinquè aniversari
Premios de San Sebatián Revista 2018
Els Teclats de la Música
Renovació i ampliació de barrets pels
músics
2a Fase restauració gegants centenaris
Valoració i suport a la dona

Cinquè.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018, segons estableix la convocatòria i les bases
especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
De totes les sol·licituds rebudes s’ha procedit a verificar el compliment dels aspectes fixats a
la convocatòria, quedant excloses les entitats que no compleixen els requisits o bé el
projecte presentat no s’addiu a l’objecte de la mateixa.
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris d’atorgament
de la subvenció fixats a la clàusula 9 de la convocatòria, que es relacionen a continuació:
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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.
A la mateixa clàusula novena, es fixava que els projectes i/o accions subvencionades
tindrien un màxim de 50 punts i que caldria obtenir un mínim de 15 punts en aquesta
valoració per a ser estimats.
Per tal de calcular l’import dels ajuts atorgats s’ha aplicat la fórmula següent:
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A) S’ha realitzat un primer càlcul, d’acord amb el que s’estableix a l’article 11 de les bases
de la convocatòria, mitjançant el qual s’ha fixat el valor mig del punt per la divisió de l’import
de la convocatòria (450.000 €) entre la suma total de punts atribuïts en les valoracions
superiors a quinze punts.
Aquest valor s’ha aplicat als punts obtinguts per les sol·licituds situades al tram mig en un
escalat de 10 punts de valoració per tram. A partir del tram mig, els trams superiors i
inferiors han rebut un valor de punt que s’ha increment o reduït, respectivament, en un
import fixe de 5 €.
Aplicant un escalat de 10 punts entre la puntuació mínima per a que els projectes siguin
estimats (15 punts) i la puntuació màxima que es pot obtenir (50 punts), s’estableixen quatre
trams de puntuació. S’ha considerat tram mig el que va de 25 a 34.99 punts atès que aplega
el conjunt més nombrós de sol·licituds.
Aquesta primera iteració ha donat com a resultat els valors següents:
 Nombre total de punts atorgats a les valoracions, susceptibles de considerar en els
càlculs (cal recordar que les puntuacions inferiors a 15 no s’han pres en
consideració): 9.297,5 punts.
 Valor mig per punt en la primera iteració: 48,4 € / punt.
 Interval d’increment o decreixement per tram: 5 €
 Valors unitaris dels punts per trams:
- De 15 a 24,99 punts:
43,4 € / punt.
- De 25 a 34,99 punts:
48,4 € / punt.
- De 35 a 44,99 punts:
53,4 € / punt.
- De 45 a 50 punts:
58,4 € / punt.
Un cop realitzats aquests càlculs, s’ha procedit a determinar l’import dels ajuts atorgats, amb
les limitacions establertes a les bases de la convocatòria (no excedir la xifra de 20.000 €, no
superar la quantitat sol·licitada i no sobrepassar el 50% del cost total del projecte/activitat
subvencionat (article 11 de les bases de la convocatòria). Aquest import ha estat de
428.581,80 €.
B) Un cop realitzada aquesta primera iteració, s’ha procedit a realitzar-ne una segona
aplicant els mateixos criteris. L’import de la convocatòria que no ha estat atorgat (21.418,20
€) s’ha dividit entre la suma de les puntuacions d’aquells projectes que no havien arribat als
límits dels ajuts en la primera iteració, és a dir, que eren susceptibles de veure incrementat
l’import a percebre.
El valor mig del punt s’ha aplicat al tram mig de les puntuacions i s’ha incrementat o reduït el
seu valor del punt en un interval proporcional al de la primera iteració. Els valors dels punts
resultants, s’han aplicat a les sol·licituds agrupades en els mateixos trams del primer càlcul.
Aquesta segona iteració ha donat com a resultat els valors següents:
Nombre de punts atorgats a les sol·licituds susceptibles de veure incrementat l’ajut a rebre
després de la primera iteració: 8.193 punts
Valor mig per punt en la segona iteració: 2,61 € / punt.
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Interval d’increment o decreixement per tram: 0,27 €.
Valors unitaris dels punts per trams:
De 15 a 24,99 punts: 2,34 € / punt.
De 25 a 34,99 punts: 2,61 € / punt.
De 35 a 44,99 punts: 2,88 € / punt.
De 45 a 50 punts: 3,15 € / punt.
Un cop realitzats aquests càlculs, els imports resultants s’han sumat als de la primera
iteració i s’han aplicat un altre cop les limitacions establertes a la convocatòria. Totes les
xifres de valors monetaris han estat arrodonides a dos decimals.
L’import de les subvencions atorgades és de 449.167,76 €.

Sisè.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS (449.167,76.- EUR), amb càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2018 de la
Diputació de Barcelona amb el següent detall:
NIF

Entitat

G64294754

Associació de Pessebristes de
Vilafranca del Penedès
Agrupació Santa Eulàlia de Corró
d'Avall
As. Cultural del Centre Excursionista
Puigcastellar-Patronat Pro-Aplec
Patronat de Sant Roc

G59936278

Associació d'Amics de Santiga

G60238086

A. A. Hdad. Ntra. Sra. Virgen del Rocío
San Rafael Arcángel

G63552137
G66297771
G61997490

G65074783

Assoc. Colla Gegantera i Grallers SPT

G58329269

Societat Coral la Llanterna

G58851080

Colla Sardanista Riallera

G61307229
G66393034

Castellers de la Vila de Gràcia
Assoc. Pessebrista Santa Creu de
Cabrils
Associació Arreplegagegants

G60433828

Colla de Castellers d'Esplugues

G62860796

Tot Raval, Fundació privada

G66457508

G59868380
G60694114

Plataforma per la Llengua, Col·lectiu
l'Esbarzer
Coral Sant Sadurní
Foment de la Sardana de Barcelona

G66276122

Associació Civitas Cultura

G60417631

Import 2018

Operació
comptable/posició

Exposició de pessebres - Nadal 2018

1.200,00 €

1803002079/1

Pessebre Vivent 2018

1.110,00 €

1803002079/2

1.632,32 €

1803002079/3

2.307,48 €

1803002079/4

484,50 €

1803002079/5

1.097,76 €

1803002079/6

1.504,79 €

1803002079/7

1.326,26 €

1803002079/8

950,00 €

1803002079/9

2.862,07 €

1803002079/10

740,00 €

1803002079/11

Transeixample Geganter per a Tothom
Diades importants de la Colla
Castellera d'Esplugues de Llobregat
Festival de Cultura Raval. Fet per la
gent del barri

1.657,82 €

1803002079/12

2.138,64 €

1803002079/13

1.734,34 €

1803002079/14

Correfoc per la Llengua

1.052,02 €

1803002079/15

983,41 €
750,00 €

1803002079/16
1803002079/17

1.097,76 €

1803002079/18

Projecte

Commemoració del 64è Aplec a Sta.
Coloma de Gramenet
Renovem el Vot de Vila a Sant Roc
XXXV Festa de l'Arbre i XXIX
d'Homenatge als Poetes
Romería del Rocío en Cataluña 2018
40 Aniversari dels Gegants de Sant
Pere de Torelló
Presentació de l'espectacle "Virtut,
progrés i amor: la Llanterna canta
Clavé"
93è Concurs de Colles Sardanistes de
Vic
Diada Castellera de Festa Major
Diorames i Pessebres 2018

Òpers i Sarsuela per a Tots
Audició 21 d'abril del 2018
Festival Memòria i Futur: Celebració
dels 20 anys de la restauració del
monestir i 10 de la seva reinvenció
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NIF
G65352916
G66055088
G61562435
G58238783
G08489205
G59798330
G58334350

Entitat
Centro Cultural Andaluz de Palau-solità
i Plegamans
Castellers de Castellar
Castellers de Badalona
Centro. Andaluz de la Comarca de
Estepa y Sierras del Sur
Centro Aragonès de Badalona
Agrupació Sardanista Torelló
Esbart Sant Martí de Barcelona "Ballet
Folklòric dels Països Catalans"

G62493739

Castellers de la Sagrada Família

G60195906

Associació d'Amics dels Gegants el Pi

G60770799

Diables de Les Corts

G58440918

Colla Gegantera de Sarrià-Sant
Gervasi
Casa de Granada Cultural Andaluza del
Vallès Occtal.
Hermandad Rociera Andaluza Virgen
del Rocío La Esperanza de Badalona
Hermandad R. A. Las Marismas

G62671490

Associació La Colònia Modernista

G58533506
G58933912
G62214820

Orfeó Badaloní
Associació Tradicions i Costums Mollet
Associació Acció Cívica Calderina
Associació Sardanista CollblancTorrassa
Associació Fal·lera Gegantera de la
Sagrada Familia
Associació Cultural per la Tradició
Musical TRAM

G60757499
G58036849
G59892844

G65433096
G65255200
G59120444
G58021528

Peña Cultural Flamenca y Recreativa
Andaluza " Antonio Mairena"

G66873407

Assoc.Tonis Olesa de Montserrat

G60892726

ACA Sabor Andaluz de Mataró

G58102591

A.C.A. Ntra. Sra. del Rocío Los
Romeros

G08953564

Cercle d'Agermanament OccitanoCatalà (CAOC)

V58249533

Coral Sant Jordi

G08713349
G58137845

Tertúlia Flamenca de l'Hospitalet de
Llobregat
Círcol Catòlic de Badalona
Centro Cultural Andaluz Blas de Infante

G59849760

Foment de la Sardana de Rubí

G58035411

G65007619
G63035596

Assoc. Juv. Colla Diables els Cabrons
de Vilanova del Camí
Assoc. de Geganters i Grallers de Moià

Import 2018

Operació
comptable/posició

Festa Major 2018

1.428,28 €

1803002079/19

Diada Aniversari / Diada Castellera
Jornada del Micaquet

1.555,80 €
1.377,27 €

1803002079/20
1803002079/21

Feria de Abril de Catalunya

1.120,63 €

1803002079/22

Festes del Pilar 2018
Projecte Sarda –GES
5è Ball de Rams Populars de Sant
Martí
Alcem Castells a la província de
Barcelona
XXIV Festes de Sant Josep Oriol i
activitats que se'n deriven
Correfoc de Primavera de les Corts 24è Aniversari de Diables de les Corts

1.632,32 €
1.000,00 €

1803002079/23
1803002079/24

650,00 €

1803002079/25

1.453,78 €

1803002079/26

2.335,62 €

1803002079/27

1.581,31 €

1803002079/28

Creació d'una gegantona per a infants

937,67 €

1803002079/29

Cruz de Mayo 2018

869,06 €

1803002079/30

1.275,25 €

1803002079/31

639,00 €

1803002079/32

Projecte

Romería del Rocío en Catalunya
Romería del Rocío 2018
XVII Festa del Modernisme de la
Colònia Güell
Danses Tradicionals a Dalt la Vila
Celebració del Dia del Soci
Caldesflor Corpus 2018

937,67 €

1803002079/33

1.052,02 €
1.006,28 €
1.377,27 €

1803002079/34
1803002079/35
1803002079/36

6è Aplec de la Sardana

1.300,75 €

1803002079/37

1.530,30 €

1803002079/38

2.363,76 €

1803002079/39

1.504,79 €

1803002079/40

1.453,78 €

1803002079/41

777,58 €

1803002079/42

1.006,28 €

1803002079/43

2.110,50 €

1803002079/44

1.326,26 €

1803002079/45

Festival de Saetas

1.006,28 €

1803002079/46

Els pastorets del segle XXI
Matinales y Veladas Flamencas
Cicle Festiu - Festes Populars i
Tradicionals

1.351,76 €
937,67 €

1803002079/47
1803002079/48

2.082,36 €

1803002079/49

Cultura del món del foc

1.300,00 €

1803002079/50

Restauració gegants vells de Moià

1.250,00 €

1803002079/51

Gaudim de la Festa Major. La Pepa i en
Pere 30 anys ballant
Tradicionarius - Festival Folk
Internacional
XXXVII Ciclo Cultural Flamenco y
XXXVII Festival Flamenco "Broche de
Oro"
Exposició itinerant "El Transport amb
energies de sang"
Festival Sueño Flamenco en el 25
aniversario
Festival de Coros Solidaris
Arrels comunes: bestiari, llegendes,
rondalles, cançó popular i tradicions
occitano-catalanes. Activitats de
promoció i divulgació 2018
"Els Improperis" de Mompou,
recuperació d'una versió inèdita
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NIF
G61275020

Entitat

G08886897

Peña Cultural Al-Andalus Mataró
Institut de Projecció Exterior de la
Cultura Catalana
Patronat dels Castellers de Vilafranca

G61346151

Drac i Diables de la Sagrera

G58900911

Petit Ballet de Barcelona

G08888422

G08990848
G60480985
G65075228
G61057816
G58324856
G58407024
G58304999
G60914082
G59678516
G59319798
G66252115

Centre Cultural García Lorca A. A. Nou
Barris
Hermandad Rociera Andaluza de Rubí
Associació de Confraresses de
Barcelona
Vilafranca Sardanista
Asociación Centro Cultural Andaluz y
Artístico Manuel de Falla
Centro Cultural y Social Airiños da
Nosa Galicia
Asociación Casa de Valencia de Gavà
Asociación Andaluza Virgen del Rocío
ACF Olesa Sardanista
Foment Sardanista de Sant Sadurní
d'Anoia
Associació Col·lectiu Misteris d'Olesa
de Montserrat

G65357642

Colla Castellera Jove de Barcelona

G08841819
G58838103
G59093732

Societat Cultural L'Oliva
Badalona Sardanista
Tertúlia Flamenca de Badalona
Orquestra de Cambra d'Acordions de
Barcelona (OCAB)
Asociación Cultural Gallega Rosalía de
Castro

G58174244
G58174632
G08956799

Círculo de Castilla y León en Barcelona

G59707620

Asociación Cultural Extremeña
Zurbarán
Associació Cultural Leza

G63766463

Coral Preludi d'Amics de la UNESCO

G62386602

G62408000
G08991135
G59186577
G59790808
G65840225
G58318163
G59504100
G08813727
G58995697

Associació Cercavila de l'Imaginari de
Vilanova i la Geltrú
Casa de Andalucía de Mataró
Amics de la Sardana d'Artés
Agrupació de Pessebristes de Sabadell
Associació Colla Gegantera de Nou
Barris
Agrupació Sardanista de Cornellà de
Llobregat
Agrupació Sardanista de Montgat
Casa de Soria en Barcelona
Colla de Geganters de Sant Joan
Despí

Projecte
Romería Rociera
XXX Premis Batista i Roca - Memorial
Enric Garriga Trullos
70è Aniversari castellers de Vilafranca
Promovem la imatgeria festiva del barri
de la Sagrera de Barcelona
Foment de la Cultura Catalana i Dansa
Tradicional
Fiestas de la primavera "Cruces de
Mayo"
Romería del Rocio
El món confrare de Barcelona en la
Processó de la Inmaculada - Vot del
Poble, Barcelona 1651, Integració de la
dona
Ballades de Sardanes (cicle d'estiu)

Operació
comptable/posició
1.275,25 €
1803002079/52

Import 2018

1.326,26 €

1803002079/53

1.326,26 €

1803002079/54

1.606,81 €

1803002079/55

1.097,76 €

1803002079/56

914,80 €

1803002079/57

731,84 €

1803002079/58

1.300,00 €

1803002079/59

1.000,00 €

1803002079/60

891,93 €

1803002079/61

1.504,79 €

1803002079/62

869,06 €
937,67 €
2.194,92 €

1803002079/63
1803002079/64
1803002079/65

26è Aplec capital del Cava

1.606,81 €

1803002079/66

Misteris Olesa 2018

1.400,00 €

1803002079/67

2.082,36 €

1803002079/68

500,00 €
1.759,84 €
823,32 €

1803002079/69
1803002079/70
1803002079/71

1.275,25 €

1803002079/72

1.428,28 €

1803002079/73

708,97 €

1803002079/74

1.006,28 €

1803002079/75

983,41 €

1803002079/76

1.428,28 €

1803002079/78

Cercavila de l'Imaginari

1.479,29 €

1803002079/79

Romería Rociera de Mataró
35è Sarau Artesenc
Activitats de Nadal 2018/19
Organització Acte Inici Festa Major de
Nou Barris

1.428,28 €
1.479,29 €
1.029,15 €

1803002079/77
1803002079/80
1803002079/81

1.504,79 €

1803002079/82

Festa de l'Agrupa 2018

1.530,30 €

1803002079/83

31è Aplec de la Sardana de Montgat
Actuación grupos año 2018

2.138,64 €
1.006,28 €

1803002079/84
1803002079/85

Tres Tombs de Sant Joan Despí

1.997,94 €

1803002079/86

Cultura Musical 2018
Festival de música i dansa, festa del 35
aniversari, "letras galegas" i mostra
cultural i gastronòmica 2018
Falles Gavà 2018
Romería del Rocío en Catalunya
Nous Públics 2018

Organització de cinc diades castelleres
i participació diada d'Andorra
Festa de la verema de Canyet
74è Aplec de Sardanes de Badalona
XVIII Jornadas de Valores Flamencos
Concert 70è Aniversari de l'OCAB
Festa de Foment de Cultura Popular i
Tradicional de Can Mercader 2018
Certamen de poesia "Amanecer
Literario"
XVII Certamen Internacional de Pintura
"Zurbaran"
Escola de Música Tradicional
Programa de Música Popular dels
països de Llengua Catalana
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NIF
G59478446
G08943250
G62951041
G63147615
G63655021
G58860081
G58863408
G58409392
G59667386

Associació Cuitural i Reacreativa "Grup
Pa, Vi i Moltó"
Agrupació Cultural Folklòrica de
Barcelona
Associació Puntaires del Districte de
Sant Andreu
As. Colles Sardanistes Laietans
Amics de la Flama del Canigó i dels
Focs de Sant Joan de Manlleu Tradifoc
Els Xulius - Centre Social Ribetà
Assoc. Concurs d'habilitats de Gossos
d'Atura de Castellar de N'Hug
Societat Coral Cultural i Recreativa la
Verbena
Agrupació Cultural Folklòrica Sabadell
Sardanista

G62311311

Grup de Correfoc del Follet i la
Fantasma de Sant Feliu de Codines

G61198826

Fundació Privada Procat

G62299557

Colla de geganters i grallers de GràciaSabadell

G08904260

Acción Cultural Miguel de Cervantes

V59365064

Centro Recreativo y Cultural Aragones
de Ripollet
C. C. A. Casa Sevilla del Prat

G08890956

Centro Galego de Barcelona

G61197828

G59819136
G08712481
G63359871
G60517968

Associació Colla gegantera de Molins
de Rei
Associació Cultural i Recreativa Unió
Calafina
Associació Grup de Sevillanes de Sant
Feliu de Codines
C. C. Andaluz Hdad. Romera Virgen de
Gracia

G61348389

Asociación Flamenco Vivo

G61798401

Casa de Aragón de Cerdanyola

G17697749

Associació Cultural Sibemoll
Associació Societat Sardanista
Dansaires Vilanovins
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Centre Cultural Recreatiu Aragonès de
Mollet i Comarca
Casal de la dona de Súria
Associació Trabucaire "Bandolers de
Terrassa"
Associació Institut de Promoció de la
Cultura Catalana

G08973810
G58545005
G58415001
G61930772
G66626250
G61299079

Import 2018

Operació
comptable/posició

869,06 €

1803002079/87

2.082,36 €

1803002079/88

1.300,75 €

1803002079/89

1.500,00 €

1803002079/90

750,00 €

1803002079/91

1.120,63 €

1803002079/92

777,58 €

1803002079/93

1.530,30 €

1803002079/94

1.969,80 €

1803002079/95

1.683,33 €

1803002079/96

731,84 €

1803002079/97

1.500,00 €

1803002079/98

983,41 €

1803002079/99

Festes del Pilar

1.275,25 €

1803002079/100

Fiesta Mayor. La cultura andalusa
126 Aniversari del Centro Galego de
Barcelona
Festa Major GEGANT a Molins de Rei.
30 anys Gegants Nous
1r. Premi Paraules Casino de Calaf
2018

1.275,25 €

1803002079/101

1.052,02 €

1803002079/102

1.997,94 €

1803002079/103

869,06 €

1803002079/104

Fira de Sevillanes 2018

1.006,28 €

1803002079/105

XXXV Romeria

1.006,28 €

1803002079/106

983,41 €

1803002079/107

1.555,80 €

1803002079/108

1.029,15 €

1803002079/109

2.054,22 €

1803002079/110

Entitat

Projecte
Nit Marinera
Cicle de Ballades de Sardanes al Pla
de la Catedral de Barcelona 2018
Trobades de puntaires . Organització
XXI Trobada de Puntaires de la nostra
associació
VI Concurs de Sardanes de Ciutat Vella
Sant Joan – Tradifoc
Cicle Festiu de Música a l'Estiu Ribes
2018
56è Concurs de Gossos d'Atura de
Castellar de n'Hug
Actuació Escolania de Montserrat per
celebració 100 anys de l'entitat
56è Aplec de la Sardana
Restauració i millora de la imatgeria
festiva del grup del correfoc del Follet i
la Fantasma, dins la Trobada Infernal i
la Festa Major
Cicle de Concerts a Nou Barris
Commemoració del 35è Aniversari de
la Colla Gegantera i Grallers de Gràcia
de Sabadell
Taller "Rincón Poético Base del XXXI
concurso Literario Internacional
Dulcinea 2018

XIV Recital de Guitarra Flamenca
Ciutat de Barcelona
XIII Trobada de Tambors i Bombos
d'Aragò a Cerdanyola
Viladesau de músic a mite
XLIX Concurs Nacional de Colles
Sardanistes
Romería del Rocio

1.453,78 €

1803002079/111

Setmana cultural i festiva del Pilar

914,80 €

1803002079/112

Trobada de Puntaires
Les Heroiques dones de Terrassa 2018
(3a edició)

980,00 €

1803002079/113

1.581,31 €

1803002079/114

1.428,28 €

1803002079/115

XXVIII Jocs Florals del Raval

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G65763518

Entitat

G60009388

Castellers de Berga
Asociación hermandad Andaluza de
San José de Abrucena en Terrassa
La Taula del Raval

G63668032

Centre Sant Pere Apòstol

G60754165

Agrupació Cultural Riubrogent

G63490973

Cultura i Tradició

G58488487

Ass. Festes de la Plaça Nova.
Comissió Festes de Sant Roc

G62478409
G59516484

Grup Sardanista Horta
Agrupació Sardanista de Tona

G58025065

Casa de Andalucía de La Llagosta

G62164793

G66056763
G59827212
G65135550
G58333451
G64124316
G62123583
G64522105
G61440707
G58356007
G08468209
G58379421
G65311615
G59152405
G58323213
G60944592
V59088591
G65272015
G59137562
G66173030
G66131277
G61550653
G58016270
G59945212
G60877495

Colla Castellera Llunàtics UPC
Vilanova
Agrupació Sardanista Manlleuenca
Associació Cultural i d'esbarjo Mestres
del gai Saber
Casal Cultural Dansaires Manresans
Centro de Estudios Rocieros y Cultura
Andaluza en Catalunya (CERCAT)
Associació de Sant Antoni Abat - Tonis
de Manlleu
Associació per les tradicions populars
catalanes "El serpent de Manlleu"
Centro Aragonés de Terrassa
Agrupació Folklòrica Amunt i Crits
Societat Coral Els Amics
Casa de Baena Assoc. Cult. Andaluza
en Cataluña
Associació Cultural Ball de Diables de
Caldes de Montbui
Grup Sardanista Dintre el Bosc
Associació Cultural i Recreativa de Fals
Associació Festa de la Fil·loxera
Societat Coral "EL RAIM" de Sant
Cugatsesgarrigues
Associació Foment de la Rumba
Catalana (FORCAT)
Colla de Castellers els Bordegassos de
Vilanova i la Geltrú
Colla Castellers Alt Maresme
ASSOCIACIÓ COLLA CASTELLERA
LAIETANS DE GRAMENET
Els Tonis de Sta. Eugènia de Berga
CCA. Colonia Egabrense Ntra. Sra. de
la Sierra
Secció Sardanista de Martorell
Drac de Granollers

Projecte
Diada castellera dels 4 fuets
44 Aplec de San José de Abrucena en
Terrassa
els Bouets i la Vaqueta del Raval
Activitats de Cultura Popular i
Tradicional dins el marc de la Festa
Major de St. Pere, Sta. Caterina i la
Ribera 2018
Retros gràfica al llegat popular de Sant
Mateu
Catifes de Flors Corpus 2018 Ripollet
Celebracions de les 429 Festes de
Sant Roc de Barcelona a la plaça
Nova, declarades Festa Patrimonial
d'Interès Nacional i celebracions del "4
1/4"
Sardanes a Nhorta
43è Aplec de Sardanes de tardor
XXXV Concurso Cante Jondo "Ciudad
la Llagosta"
Associació Castellera Llunàtics UPC
Vilanova
Audició sardanes estiu 2018

Operació
comptable/posició
1.555,80 €
1803002079/116

Import 2018

1.326,26 €

1803002079/117

1.029,15 €

1803002079/118

2.082,36 €

1803002079/119

937,67 €

1803002079/120

846,19 €

1803002079/121

2.391,90 €

1803002079/122

800,00 €
1.074,89 €

1803002079/123
1803002079/124

823,32 €

1803002079/125

1.657,82 €

1803002079/126

1.074,89 €

1803002079/127

Cicle d'espectacles Mataró Dansa

2.082,36 €

1803002079/128

XXXIII Oreneta d'Or Ciutat de Manresa
Treballs amb el fons fotogràfic del
CERCAT: difusió, recepció i
manteniment de material del fons
fotogràfic

1.097,76 €

1803002079/129

869,06 €

1803002079/130

Festes dels Tonis de Manlleu

1.708,83 €

1803002079/131

Festa del Serpent

937,67 €

1803002079/132

Festividad del Pilar
70è Aniversari
Balls Tradicionals i Café Teatre
I Trobada Corals Andaluses "Casa de
Baena"

1.006,28 €
2.110,50 €
900,00 €

1803002079/133
1803002079/134
1803002079/135

1.000,00 €

1803002079/136

XXV Anys Cremant l'Olla

1.326,26 €

1803002079/137

Festa d'homenatge a Francesc Juanola
Aplec del Grau – Fals
Festa de la Fil·loxera
Societat Coral El Raïm 100 anys. Fem
brillar les caramelles
Exposició fotogràfica: 10 anys de
l'Associació de FORCAT
Promoció del món casteller. Temporada
2018
Intercanvis castellers i Vè Aniversari

1.500,00 €
1.428,28 €
1.326,26 €

1803002079/138
1803002079/139
1803002079/140

1.453,78 €

1803002079/141

1.097,76 €

1803002079/142

1.997,94 €

1803002079/143

1.377,27 €

1803002079/144

Anem cal el 7. Temporada 2018

1.402,77 €

1803002079/145

Festa dels Tonis 2018

1.428,28 €

1803002079/146

40 Romeria de la Virgen de la Sierra

1.351,76 €

1803002079/147

25 anys de Martorell Ciutat Pubilla
XXVI Mostra de Bestiari de Granollers

1.581,31 €
1.300,00 €

1803002079/148
1803002079/149

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G58226911
G58698424
G08957946
G65373599

Entitat
Societat Cultural Sant Jaume
Espluga Viva
Ateneu l'Aliança
Associació Colla de Diables Rubeo
Diablorum

G62538590

Amics de Medievàlia Sabadell

V58283011

Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal
Associació per les tradicions catalanes.
Tradicat

G63165583
G58066168
G65742520
G60354941
G58020991
G58301466
G58921958
G58942483
G61528410
G63632715
G63802946
G08502544
G64921182
V08996829
G63265250
G59370759
G58630112
G60209517
G59702076
G63714562
G58039488
G60676020
G58565979
V58445768
G60545639
G58685181
G64118714
G08890659
G08983256

Projecte
Cicle audició Sardanes 2018
Festival Arrela't 2018
Juguesca 2018
2a Fase de renovació vestuari Colla de
Diables Rubeo Diablorum
Medievalia Sabadell, una història per
descobrir
Festa Major 2018 de Sant Pau d'Ordal
Organització Flama del Canigó 2018

Fiestas patronales Virgen de la Bien
Aparecida
Catalunya Celta
VIII Festival Catalunya Celta
XXIV Trobada de Gegants i
Associació Cultural Turó del Llac
Capgrossos de la Llacuna (Trobada
Internacional)
Asociación Andaluza Hijos de Almachar XXXIX Fiesta del Ajoblanco
Folk'n Viu. Festival de música
Societat Cultural i Esportiva la Lira
tradicional de la SCE la Lira de Sant
Andreu 2018
Participació als campionats de colles
Grup Sardanista Maig
Sardanistes de BCN Ciutat i de
Catalunya 2018
Amics d'El Prat
XXIII Aplec de la Tartana
Grup de Diables Kapaoltis
XXXIII Correfoc de Llefià
De Bòlit! Unió de colles de cultura
Rebombori 2018: 15è aniversari . Festa
popular de Premià de Mar
de la Cultura Popular i la Música Folk
Assoc. Bastoners de Sant Quintí de
200 Aniversari Bastoners de Sant
Mediona
Quintí de Mediona
Asociación Centro Asturiano de
XIV Festival Nueche Celta
Barcelona
Fundació Privada Festa Major de
Cicle de Nadal a Gràcia
Gràcia
Centre Catòlic de Mataró - Sala
Restauració d'elements de
Cabanyes
l'escenografia dels Pastorets de Mataró
Ball de Diables de Sitges Colla Jove.
Ball de Diables de Sitges Colla Jove
Festa Major 2018
Associació dels Diables del Poble Sec
Arrels tradicionals per el Gat Sirius
Union Andaluza Hermandad Rociera
Feria de Abril de Catalunya
Virgen de La Rocina
Colla Castellers de Mollet del Vallès
XXVI Diada Castellers de Mollet
XVIII Tobada d'Esbarts Infantils i
Esbart Olesà
Juvenils d'Olesa
Associació Cultural Ball d'Enveja
Correfoc de la torre d'Enveja
A.C.A. Cofradia 15+1
Cruz de Mayo 2018
Amics de la Sardana de Poble Sec
Festa Major i Sardanes a la Fresca
Asociación Cultural Andaluza Hijos de
Actos del XXX Aniversario
Paradas
Centro Cultural Castellano-Manchego
Dia del socio 2018
de Badalona
Hermandad Rociera Andaluza del
Romeria del Rocio
Santo Ángel
Ball de Gitanes i Esbart Dansaire de
Producció d'un nou espectacle de
Mollet
cultura popular
Associació Titellaire de Roquetes
Un titella per a Roquetes
Centre d'Estudis Comarcals del Baix
X edició dels Premis de Reconeixement
Llobregat
Cultural del Baix Llobregat
Agrupación Cultural Galega Saudade
Promoguem la Cultura Popular
Casa de Cantabria en Barcelona

Operació
comptable/posició
1.351,76 €
1803002079/150
1.275,25 €
1803002079/151
1.120,63 €
1803002079/152

Import 2018

400,00 €

1803002079/153

1.300,75 €

1803002079/154

1.504,79 €

1803002079/155

500,00 €

1803002079/156

800,45 €

1803002079/157

960,54 €

1803002079/158

2.026,08 €

1803002079/159

1.006,28 €

1803002079/160

1.453,78 €

1803002079/161

1.351,76 €

1803002079/162

1.000,00 €
1.402,77 €

1803002079/163
1803002079/164

1.555,80 €

1803002079/165

1.029,15 €

1803002079/166

2.026,08 €

1803002079/167

2.082,36 €

1803002079/168

983,41 €

1803002079/169

1.632,32 €

1803002079/170

1.120,63 €

1803002079/171

800,45 €

1803002079/172

1.606,81 €

1803002079/173

1.000,00 €

1803002079/174

1.200,00 €
1.006,28 €
1.500,00 €

1803002079/175
1803002079/176
1803002079/177

869,06 €

1803002079/178

800,45 €

1803002079/179

891,93 €

1803002079/180

1.453,78 €

1803002116/1

1.377,27 €

1803002116/2

686,10 €

1803002116/3

754,71 €

1803002116/4

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

G58038167

Agrupació Sardanista L'Ideal de Clavé

G62067160

Drac i diables de la Colònia Güell

R5800369J
G59989715
G62187166
G61243911
G60083185

Pontificia i Reial Germandat i Confraria
de Natzarens del Ntre. Pare Jesús del
Gran Poder i Maria Santíssima de
l'Esperança Macarena
Associació Juvenil Diables de
Casablanca
Geganters i Grallers de Casablanca
Fadrins Trabucaires de Sant Boi de
Llobregat
Grup Pessebrista de la Capella de
Montserrat

G08489213

Centro Aragonés de Barcelona

G64558935

Colla de Diables Ratpenats Infernals

G58266107

A.C.A. Casa de Sevilla

G61058004
G62434022

Geganters i Grallers de Sant Climent
de Llobregat
Fomarians Diables de Sant Climent de
Llobregat

G63195630

Associació Fira de Santa Llúcia

G59104778

Arca de Noé
Comissió Ripolletenca d'Activitats
Culturals (CRAC)
Associació Cultural Catalunya
Sardanista
Associació Cultural La Festa dels
Miquelets

V58954785
G65256851
G66007428
G60820511

Grup Sardanista La Florida

G59975045
G63566798

Associació Cultural Els Templers de
Piug-Reig
Drac i Diables de Can Sant Joan
Centro Cultural Raíces de Andalucía

G60299146

Castellers de Cornellà

G63773402

Espai País Valencià

G64910987
G60818705
G58040775

Casino de Caldes Fundació Privada
Geganters i Grallers del Poble Sec
Lluïsos de Gràcia de Barcelona
ACAC Hdad. Ntra. Sra. Rocío de
Pineda de Mar
Amics de la Sardana de Vilassar de
Mar
Associació Colla Gegantera del casc
antic de Barcelona

G65286353

J58126061
G61097929
G65347536
G65046104

Associació de Pessebristes de Ciutat
Vella de Barcelona

Projecte
Aplec de les Roquetes
Correfoc i encesa de la cripta de la
Colònia Güell

Operació
comptable/posició
2.138,64 €
1803002116/5

Import 2018

1.000,00 €

1803002116/6

1.029,15 €

1803002116/7

1.326,26 €

1803002116/8

1.555,80 €

1803002116/9

1.402,77 €

1803002116/10

1.428,28 €

1803002116/11

1.351,76 €

1803002116/12

1.120,63 €

1803002116/13

1.275,25 €

1803002116/14

2.307,48 €

1803002116/15

1.708,83 €

1803002116/16

1.275,25 €

1803002116/17

1.120,63 €

1803002116/18

960,54 €

1803002116/19

1.275,25 €

1803002116/20

La Festa dels Miquelets

1.606,81 €

1803002116/21

29ena Ballada-Trobada de Colles
Sardanistes i memorial Josep Pujol
Alsina

1.325,00 €

1803002116/22

Festa dels Templers de Puig-Reig

1.275,25 €

1803002116/23

Trobada de Bestiari
X Romeria Ciudad de Viladecans
Activitats castelleres a la província de
Barcelona
DESPERTAFOLK! Jornada Tradicional
i popular de l'antiga Corona d'Aragó
Cantem cantant, cicle musicasino
Trobada de nans
Fent Lluïsos , Fem Cultura

1.097,76 €
1.377,27 €

1803002116/24
1803002116/25

1.504,79 €

1803002116/26

960,54 €

1803002116/27

891,93 €
1.555,80 €
1.351,76 €

1803002116/28
1803002116/29
1803002116/30

Diada Nacional de Catalunya

1.006,28 €

1803002116/31

1.180,00 €

1803002116/32

960,54 €

1803002116/33

1.052,02 €

1803002116/34

Setmana Santa 2018
XXX Trobada de Diables al Barri de
Casablanca de (Sant Boi de Llobregat)
XIX Diada Gegantera al Barri de
Casablanca
XIX Aplec de Trabucaires del Baix
Llobregat a Sant Boi de Llobregat
Pessebres i els mitjans de transport
Festes del Raval 2018 (Centro
Aragonés de Barcelona)
Projecte 20è aniversari
Cruz de Mayo 18. mostra i trobada de
Cultura Popular i Tradicional
Consolidació del Seguici Popular de
Sant Climent
Consolidació del Ball dels Fomarians
25a Diada de les tradicions i els
costums nadalencs a Catalunya - Fira
de Santa Llúcia
Rua de l'Home dels Nassos
Commemoració Any Maria Aurèlia
Capmany
22è Concert de sardanes i música per
cobla

Centenari de Ricard Viladesau, Príncep
de le tenora
La cultura gegantera ara fa 175 anys al
centre de Barcelona
Potenciem el Pessebrisme i les
tradicions nadalenques, 10è aniversari
de la nostre associació

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

G58358433

Fundació especial antiga caixa
Sabadell 1859
Agrupació Sardanista de Sant Feliu de
Codines
Societat Coral Obrera La Glòria
Sentmenatenca
Centro Cultural Andaluz de Sta.
Perpetua
CCA Hdad. Ntra. Sra. Rocío Divina
Pastora de Mataró
Casa de Andalucía de Barcelona
Colla de Geganters de Vilanova i la
Geltrú
Colla de Diables de Sant Pere Nord

G61901294

Colla del Drac Rufino

G58348806

Esbart Català de Dansaires

G61646105

Colla dels Bastoners de Sabadell

G63767115

G60433364

Diables de Sant Cugat
Coordinadora d'Entremesos de Cultura
Popular i Tradicional de Sant Cugat del
Vallès
Casal de Joves Guineueta

G61994349

Forques de Can Deu

G65412819

Associació de Trabucaires de Terrassa

G60819166

Associació Cultural Casa de Castilla y
León en el Vallès Oriental

G66055286
G62722491
G08727075
G60973203
G60429743
G08850208
V60160009

G65812604

G63541502
G59679266

Hermandad Rociera Andaluza B. C.
Pastora Almonteña
Associació Ball de Diables de Mataró
Entitat Cultural la Pajara de Terrassa

G62450077

Colla de Diables Àngels Diabòlics

V62395520

Colla Jove de l'Hospitalet de Llobregat

G61427878

Associació Pessebrista de Vilanova i la
Geltrú

V60909660

Colla Gegantera de Pallejà

V60382413

Colla de Diables Diabòlica de Gràcia
Fundació Privada de la Passió
d'Esparreguera
Grup del Drac de Terrassa
Assoc. d'Amics del gegants Ramon i
Lola
Associació Colla de Geganters de Sant
Feliu de Codines
Centro Extremeño Ruta de la Plata

G58202979

G63806756
G58990029
G62879705
G65232274
V61073227

Import 2018

Operació
comptable/posició

1.428,28 €

1803002116/35

1.275,25 €

1803002116/36

Tradicions d'un poble de pagès

1.377,27 €

1803002116/37

Fiesta Mayor

1.275,25 €

1803002116/38

Romería de Mataró

1.097,76 €

1803002116/39

846,19 €

1803002116/40

Trobades de Gegants 2018

1.428,28 €

1803002116/41

Festa de Walpurgis 34è Aniversari
XIII Trobada Infantil de Diables a Sant
Boi de Llobregat
Projecte d'activitats de foment i difusió
de la dansa popular i tradicional. 110è
aniversari any Aureli Capmany
Trobada Nacional de Bastoners de
Catalunya
Encabronada 2018

1.300,75 €

1803002116/42

960,54 €

1803002116/43

1.632,32 €

1803002116/44

1.029,15 €

1803002116/45

2.223,06 €

1803002116/46

1.250,00 €

1803002116/47

800,45 €

1803002116/48

1.275,25 €

1803002116/49

1.530,30 €

1803002116/50

960,54 €

1803002116/51

Romería del Rocio en Catalunya

1.402,77 €

1803002116/52

L'Encesa (Mostra de Cultura Popular)
35è Aniversari de la Pájara de Terrassa
Programa amics del Mamut Venux
2018, 6a edició
Festes de Santa Eulàlia
Deixem testimoni de les edificacions,
llocs i/o indrets singulars del patrimoni
cultural, natural i etnològic de Vilanova i
la Geltrú
Dues trobades de colles geganteres a
Pallejà de l'any 2018 i intercanvis a les
colles convidades
VII Diada Diabòlica

2.082,36 €
1.120,63 €

1803002116/53
1803002116/54

1.500,00 €

1803002116/55

1.000,00 €

1803002116/56

1.657,82 €

1803002116/57

1.504,79 €

1803002116/58

937,67 €

1803002116/59

La Passió d'Esparreguera 2018

1.734,34 €

1803002116/60

Diada del Xumet 2018

1.074,89 €

1803002116/61

25è Aniversari del Bou de Barcelona

846,19 €

1803002116/62

Renovació vestuari geganta

708,00 €

1803002116/63

1.326,26 €

1803002116/64

Entitat

Projecte
Diada del Llibre i Sant Jordi a l'Espai
Cultura Fundació Sabadell 1859
17è Aplec de la Sardana a Sant Feliu
de Codines

Concurs Nacional de la Copla

8a Trobada de Balls i Entremesos de
Catalunya
Grupo de Foc de la Guineueta
Celebració 30 aniversari Forques de
Can Deu
Festa de recreació història "Que venen
els Carlins! Que venen els Federals!"
"Fiesta de la Casa, Día de la
Comunidad de C. y L. Y Día de Sant
Jordi

Festival Folklòric regional (benèfic)

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G66683699

Foro de Cultura Popular y Tradicional
de l'Hospitalet

G58261116

Esbart Sabadell Dansaire

G65613838

Associació Joves Artistes Kolomencs

G58128737

Centro C. R. A. Nuestra. Sra. de la
Esperanza

G58106196

Cova da Serpe de Barcelona

G60416286
G66039884
G08659468
G66138553
G62339627
G67073825
G66996604
G60103215
G62847629
G58368150

Hermandad San Sebastian de Fiñana.
Terrassa
A.C. Cofradía Cristo de la Buena
Muerte
Joventut Catòlica
Assoc. Colla de Bastoners el Bastó de
Sarrià
Associació Cultural de Castilla-La
Mancha de Terrassa
Assoc. Ball de Diables del Prat
Assoc. Amics del Drac de Cardona
Agrupació de Balls Populars de les
Roquetes de St. Pere de Ribes
Ball de Diablesses i Diables de la
Geltrú
Germandat de Trabucaires, Geganters i
Grallers de Sant Andreu

G65698383

Assoc. Colla de Geganters i Grallers de
Masquefa

G61040994

Assoc. Cultural Deixebles de Sant Feliu

G66192733

Associació els Galls del Diable
Peña Taurina Angel Leria de Zarza
Capilla

G58329228
G63101406
G60112117
G64281892

Falcons de Barcelona
Amics de Castellar del Vallès, secció
coral Sant Esteve
Sdad. Coral la Lira de Sant Cugat del
Vallès

G65504847

Ball de Diables de Sant Quintí de
Mediona

G64854920

Associació Centre Cultural Sant Vicenç
de Sarrià

G65690620
G64611239
V61987327
G65061681
G63420632
G60478146

Import 2018

Operació
comptable/posició

846,19 €

1803002116/65

983,41 €

1803002116/66

1.377,27 €

1803002116/67

325,00 €

1803002116/68

869,06 €

1803002116/69

1.029,15 €

1803002116/70

1.006,28 €

1803002116/71

960,54 €

1803002116/72

I Repicada de la Regió de Barcelona

1.402,77 €

1803002116/73

XI Festa de la Tardor 2018

1.097,76 €

1803002116/74

Ball de Diables
Drac de Cardona
45 Anys de Balls Populars a les
Roquetes del Garraf
Renovació de material de música
tradicional i popular

1.074,89 €
937,67 €

1803002116/75
1803002116/76

1.708,83 €

1803002116/77

846,19 €

1803002116/78

Actes de Festa Major 2018

1.581,31 €

1803002116/79

1.250,00 €

1803002116/80

983,41 €

1803002116/81

360,00 €

1803002116/82

846,19 €

1803002116/83

1.300,75 €

1803002116/84

825,00 €

1803002116/85

1.453,78 €

1803002116/86

1.555,80 €

1803002116/87

1.555,80 €

1803002116/88

1.759,84 €

1803002116/89

1.683,33 €

1803002116/90

Desplaçaments temporada 2018

1.120,63 €

1803002116/91

Festa dels Diables. 10è Aniversari
diables petits

1.074,89 €

1803002116/92

11è Diabòlic

1.997,94 €

1803002116/93

Fiesta de Santiago Apostol

1.029,15 €

1803002116/94

Entitat

Taula d'Entitats de Sarrià
Associació Gegantera dels Gegants de
Sant Jaume
Colla dels Falcons de Vilanova i la
Geltrú
Diables de Sant Pau
Ball de Diables de Vilafranca del
Penedès
Agrupación Cultural Galega Alborada

Projecte
Fórum de culturas populares y
tradicionales de L'Hospitalet de
Llobregat
Celebració del Dia Internacional de la
Dansa a Sabadell
Projecte temàtic popular "Llegenda del
Torrent de les Bruixes"
33 Aniversario del Centro
XXXIII Festival Musical Intercultural
Galego
55a Festa S. Sebastià a Terrassa, 8a
Festa Primavera
Setmana Santa 2018
Pastorets de Molins de Rei

Dinamització cultural de la Festa Major
de Sant Isidre i Santa Magdalena, 5è
Aniversari del gegantó Pere Pau
Restauració imatgeria festiva. El
Pullassu de Torelló
II Trobada de Bèsties a Castellgalí
Semana Cultural 2018 32 ediciones
Desenvolupament del fet falconer en
general
Cicle de concerts de Nadal
3a Trobada de Caramelles de
Catalunya a Sant Cugat del Vallès
Renovació i presentació del vestuari del
Ball de Diables de Sant Quintí de
Mediona
L'Estel de Natzaret a Sarrià: un
Projecte de cultura popular i tradicional
per a joves
Sardanes a la Plaça
X Trobada dels Gegants de Sant
Jaume i intercanvis vinculants

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G59756593
G65151953
G62867767
G60772134
G65501330
G66353871
G66988932
G58518655
G66794017
G61887329

Entitat
A.C.A. Peña Flamenca de Manlleu
Associació Cultural Rubricatus
Associació Cultural Andaluza "Amigos
de la Santa Cruz de Canjayar"
Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra.
Sra. De los Dolores de Mataró
Associació Fem BIR
Associació Castellers del Prat de
Llobregat
Associació Nans i Capgrossos de
Terrassa
Foment de Cultura de la Parròquia de
Súria
Asossiació de Dimonis del Bon Pastor
Agrupació Musical "la Banda" de
Cerdanyola del Vallès

G61302576

Agrupación Cultural Galega Agarimos

G66838335

Associació Recull Històric de Mura

G58539263
G65298903

Colla Trabucaires Santa Coloma de
Gramenet
Associació Musical i Cultural Les
Bufandes

R0800225E

Parròquia Sant Medir

G60313459

Colla de Geganters de Rubí

G64609977

Associació Cultural Andaluza Casa de
FUENTEOBEJUNA de Catalunya en
l'Hospitalet
Associació La Passió d'Olesa de
Montserrat
Geganters i Grallers de Sentmenat

G59732610

Amics de Corbera

V58009101

Centro Cultural Andaluz Asociación de
Mollet

G58686866

Colla del Bitxo del Torrent Mitger

G62371133
G08779365

G17887647
G60889623
G58766197
G60234549
G61191771
G60309648

Cor de carxofa, associació de Foment
del Glosat
Associació Bastoners de Terrassa
Castellers de Terrassa
Colla Castellera Tirallongues de
Manresa
Associació Juvenil Drac Baluk Astharot
i Diables de Ca n'Aurell
Ball de diables Magnus de Vilobí del
Penedès

G58061011

Irmandade Galega de Rubí

G65866493

Colla Castellera Els Encantats de
Begues

32 Festival Flamenco de Manlleu
10è Festival Berguedà Folk

Operació
comptable/posició
1.300,75 €
1803002116/95
1.029,15 €
1803002116/96

18ena Festa Patronal de l'Entitat

1.250,00 €

1803002116/97

1.453,78 €

1803002116/98

1.006,28 €

1803002116/99

2.307,48 €

1803002116/100

750,00 €

1803002116/101

937,67 €

1803002116/102

1.555,80 €

1803002116/103

1.300,75 €

1803002116/104

846,19 €

1803002116/105

1.275,25 €

1803002116/106

1.500,00 €

1803002116/107

1.530,30 €

1803002116/108

891,93 €

1803002116/109

2.082,36 €

1803002116/110

Celebració del Carnaval, taula per la
convivència

1.555,80 €

1803002116/111

Representacions de la Passió d'Olesa

2.448,18 €

1803002116/112

700,00 €

1803002116/113

1.969,80 €

1803002116/114

1.326,26 €

1803002116/115

1.734,34 €

1803002116/116

1.350,00 €

1803002116/117

1.500,00 €
1.683,33 €

1803002116/118
1803002116/119

1.530,30 €

1803002116/120

1.632,32 €

1803002116/121

1.402,77 €

1803002116/122

960,54 €

1803002116/123

1.275,25 €

1803002116/124

Projecte

Recuperació de l'Antiga Processó de
Divendres Sant de Jesús Captiu i Ntra.
Sra. De los Dolores
Les Llegendes BIR
El Prat, ciutat castellers. Construint
tradició i relat casteller als barris
Exposició Nans i Capgrossos de
Terrassa 2018
Renovació i restauració
d’escenografies, vestuari i altres
millores a l'espectacle "Els pastorets de
Súria"
Coneix Bon Pastor
"Un castell còsmic"
Jornades Culturals del XXI Aniversari
de l'Agrupación Cultural Galega
Agarimos
Mura i la tradició Popular. Una ruta
etnològica per Mura
XXXVI Trobada Nacional de
Trabucaires de Catalunya
Punts de Trobada 2018
Premi Amadeu Oller de poesia per a
joves poetes
XXV Trobada de Festa Major
"Recuperació" capgrossos

Celebrem el 30 aniversari dels Gegants
Pessebre vivent de Corbera de
Llobregat
Romería del Rocío
"Can Roca Crema" Quarta Trobada de
Bestiari Festiu
VII Mostra Nacional de Cançó
Improvisada
37è Aniversari Bastoners de Terrassa
Castellers de Terrassa
Actuació Castellera de Diumenge de
Rams
25è Aniversari Drac Baluk
Commemoració del 25è aniversari de la
Colla Ball de Diables Magnus
Falamos de Galicia, Falamos de
Cultura
Trobada Castellera de la Baronia de
l'Eramprunyà

Import 2018

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G61144093
G08494635
G65347619

Import 2018

Operació
comptable/posició

Festa de Sant Antoni Abat 2018

1.000,00 €

1803002116/125

Pubillatge a Sitges

Entitat
Associació Cultural de Carreters i
Cansaladers de Sant Vicenç de
Castellet
Foment de Sitges
La Quadrilla d'en Joan Muntada.
Associació de Geganters i Bestiari de
Sant Llorenç Savall

Projecte

1.326,26 €

1803002116/126

Gegantó del Mestre Josep Gras
Casasayas

823,32 €

1803002116/127

450,00 €

1803002116/128

1.632,32 €

1803002116/129

1.498,00 €

1803002116/130

1.074,89 €

1803002116/131

Lloba de la Madella

1.377,27 €

1803002116/132

3a Mostra de Titelles de Sant Cugat

1.479,29 €

1803002116/133

Flamenc de l'Any

823,32 €

1803002116/134

Foedus

914,80 €

1803002116/135

Activitats anuals
Perruques i renovació vestuari gegants
pubills
Nous vestits pels Pixafocs i
Cagaspurnes

800,45 €

1803002116/136

937,67 €

1803002116/137

1.120,63 €

1803002116/138

1.530,30 €

1803002116/139

G58937996

Grup de Caramellaires de Pagès

45a Cantada de Caramelles els dies 31
de març i 1 d'abril de 2018

G66880253

Assoc. de la Casa del Tió i la Casa del
Bosc d'Argençola

8a Festa del Tió d'Argençola

G62556154

Fundació La Tossa de Montbui

G62216353

Festa Major Infantil el Sidral

G62265046

Associació Ball de Diables de Bigues i
Riells del Fai
Can Ninot
Flamencología A.C.A. Nuevos aires del
camino
Colla Ferafoc de Sant Quintí de
Mediona
Centre Andalús de Nueva Carteya
Associació de Geganters i Grallers del
Carrer de la Riera de Vic
Pixafocs i Cagaspumes, Colla de
Diables de Masquefa
Grup de Drac i Diables de Santa
Margarida de Montbui
Diables de Terrassa
Associació Colla Castellera Minyons de
Terrassa
Associació Diables Maurina de
Terrassa
Assoc. Flamenca Andaluza Rosi Ugal
Associació Cultural Esplai
Associació ARRISSALAH
Ateneu Santcugatenc
Coordinadora de Grallers de Vilafranca
del Penedès
Associació de geganters d'Arenys de
Mar
Associació Cultural Andaluza de Torelló
Casa de Andalucía de Manresa
Castellers de Sant Cugat
Societat recreativa i cultural La
Principal
Asociación Cultural Andaluza
Hermandad La Armonía
Colla Gegantera d'Iluro

G59613554

Associació de pessebristes de Mataró

G65971608

Associació La Vella de Gràcia

V08538910

Centre Aragonés de Sarrià

G66904137
G65685307
G65966541
G65491557
G58963794
G65327348
G60698396
G60401643
G59106187
G58334525
G65566606
G66879917
G08406332
G65663841
G58315953
G60476165
G60561321
G58812827
G08843609
G61065900
G08531402
G60550555

Aplec del Roser de la Tossa de
Montbui
Festa Major Infantil i Aula de les Arts de
Carrer de Sant Joan de Vilatorrada 30
anys

Celebració Correfoc 35è Aniversari
Diada Diables de Terrassa

914,80 €

1803002116/140

1.997,94 €

1803002116/141

1.530,30 €

1803002116/142

914,80 €
937,67 €
823,32 €
1.504,79 €

1803002116/143
1803002116/144
1803002116/145
1803002116/146

846,19 €

1803002116/147

La Nocturna

2.026,08 €

1803002116/148

Romeria rociera de Torelló 2018
XIXè Potaje Flamen ciutat de Manresa
Celebració de la Diada de Sant cugat

983,41 €
1.006,28 €
1.683,33 €

1803002116/149
1803002116/150
1803002116/151

Premi Vilafranca Cultura 2018

1.504,79 €

1803002116/152

Diada del Patrimoni
VIII Diada de la Colla Diables de la
Maurina
Activitats anuals
Pastorets Cultura Social
Chadda maghebí
Festa de Tardor
25è Dia del Graller

Certamen de Saetas y Feria de Abril de
Barcelona en Cataluña
IX Mostra de Balls de Gegants
Pessebre Monumental amb moviment i
canvi d'escenes
Restauració de l'Atzeries de la Vella de
Gràcia i creació de la indumentària
Festes de Primavera - Sant Jordi

983,41 €

1803002116/153

1.377,27 €

1803002116/154

500,00 €

1803002116/155

1.555,80 €

1803002116/156

960,54 €

1803002116/157

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Import 2018

Operació
comptable/posició

XX Aniversario (Cambio de Vara- VI
Encuentro de la diversidad cultural
ciudad de Terrassa)

1.029,15 €

1803002116/158

Actes correfoc 2018

1.275,25 €

1803002116/159

Tomb de foc 2018

1.632,32 €

1803002116/160

Creació de la Fera

1.504,79 €

1803002116/161

937,67 €

1803002116/162

1.400,00 €

1803002116/163

869,06 €

1803002116/164

1.074,89 €

1803002116/165

1.504,79 €

1803002116/166

500,00 €

1803002116/167

850,00 €

1803002116/168

937,67 €

1803002116/169

1.759,84 €

1803002116/170

1.402,77 €

1803002116/171

Entitat

G62102843
G59967703
G60665817
G65873911
V58005679

Projecte

Hermandad Andaluza Nuestra Señora
del Rocío de Terrassa
Associació Cultural Diables de Vilanova
i la Geltrú
Associació d'Amics del Drac de la
Geltrú
Associació Udols de foc Diables de
Calella
Centro Andaluz Blas Infante del Baix
Llobregat

Fiesta de Primavera "Cruces de Mayo"

G58344318

Associació Centre d'Esplai Xixell

Pessebre vivent solidari C.E. Xixell
2018

V61320115

Colla de Geganters/es i Grallers/es de
Calella

Construcció d'imatgeria nova

G58228818

Centre Cultural Els Propis

G58021031

Societat Coral La Unió Santcugatenca

G65758757

Colla Gegantera de Montesquiu

G59881763

Gegants de Martorell

G58501677

Associació cultural del Camp del Rei

G65769937

Colla de Diables de Lliçà

G58808429

Obra del Ballet Popular

Organització arribada Flama del Canigó
a Nou Barris
Les Danses de la Unió
Expansió, desenvolupament i
consolidació de la Colla Gegantera de
Montesquiu
Creació de la vestimenta de la
gegantona Diablessa de Martorell
Cercavila Cultural
Llegenda de la bastarda. El fill del
diable
Aplec d'esbarts i trobada sardanista a
Montserrat

Setè.- ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 20 de la
convocatòria aprovada.
NIF
G63552137
G66297771
G61997490
G64294754
G59936278
G60238086
G65074783
G58329269
G58851080
G61307229
G66457508
G66393034
G60433828
G62860796
G60417631
G59868380
G60694114
G66276122

Entitat
Associació de Pessebristes de Vilafranca
del Penedès
Agrupació Santa Eulàlia de Corró d'Avall
As. Cultural del Centre Excursionista
Puigcastellar-Patronat Pro-Aplec
Patronat de Sant Roc
Associació d'Amics de Santiga
A. A. Hdad. Ntra. Sra. Virgen del Rocío San
Rafael Arcángel
Assoc. Colla Gegantera i Grallers SPT
Societat Coral la Llanterna
Colla Sardanista Riallera
Castellers de la Vila de Gràcia
Assoc. Pessebrista Santa Creu de Cabrils
Associació Arreplegagegants
Colla de Castellers d'Esplugues
Tot Raval, Fundació privada
Plataforma per la Llengua, Col·lectiu
l'Esbarzer
Coral Sant Sadurní
Foment de la Sardana de Barcelona
Associació Civitas Cultura

Import 2018

Operació
comptable/posició

Data Justificació

1.200,00 €

1803002079/1

28/febrer/2019

1.110,00 €

1803002079/2

28/febrer/2019

1.632,32 €

1803002079/3

30/octubre/2018

2.307,48 €
484,50 €

1803002079/4
1803002079/5

28/febrer/2019
30/octubre/2018

1.097,76 €

1803002079/6

30/octubre/2018

1.504,79 €
1.326,26 €
950,00 €
2.862,07 €
740,00 €
1.657,82 €
2.138,64 €
1.734,34 €

1803002079/7
1803002079/8
1803002079/9
1803002079/10
1803002079/11
1803002079/12
1803002079/13
1803002079/14

30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

1.052,02 €

1803002079/15

28/febrer/2019

983,41 €
750,00 €
1.097,76 €

1803002079/16
1803002079/17
1803002079/18

28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G65352916
G66055088
G61562435
G58238783
G08489205
G59798330
G58334350
G62493739
G60195906
G60770799
G60757499
G58036849
G59892844
G58440918
G62671490
G58533506
G58933912
G62214820
G65433096
G65255200
G59120444
G58021528
G66873407
G60892726
G58102591
G08953564
V58249533
G58035411
G08713349
G58137845
G59849760
G65007619
G63035596
G61275020
G08888422
G08886897
G61346151
G58900911
G08990848
G60480985
G65075228
G61057816
G58324856

Entitat
Centro Cultural Andaluz de Palau-solità i
Plegamans
Castellers de Castellar
Castellers de Badalona
Centro. Andaluz de la Comarca de Estepa y
Sierras del Sur
Centro Aragonès de Badalona
Agrupació Sardanista Torelló
Esbart Sant Martí de Barcelona "Ballet
Folklòric dels Països Catalans"
Castellers de la Sagrada Família
Associació d'Amics dels Gegants el Pi
Diables de Les Corts
Colla Gegantera de Sarrià-Sant Gervasi
Casa de Granada Cultural Andaluza del
Vallès Occtal.
Hermandad Rociera Andaluza Virgen del
Rocío La Esperanza de Badalona
Hermandad R. A. Las Marismas
Associació La Colònia Modernista
Orfeó Badaloní
Associació Tradicions i Costums Mollet
Associació Acció Cívica Calderina
Associació Sardanista Collblanc-Torrassa
Associació Fal·lera Gegantera de la
Sagrada Familia
Associació Cultural per la Tradició Musical
TRAM
Peña Cultural Flamenca y Recreativa
Andaluza " Antonio Mairena"
Assoc.Tonis Olesa de Montserrat
ACA Sabor Andaluz de Mataró
A.C.A. Ntra. Sra. del Rocío Los Romeros
Cercle d'Agermanament Occitano-Català
(CAOC)
Coral Sant Jordi
Tertúlia Flamenca de l'Hospitalet de
Llobregat
Círcol Catòlic de Badalona
Centro Cultural Andaluz Blas de Infante
Foment de la Sardana de Rubí
Assoc. Juv. Colla Diables els Cabrons de
Vilanova del Camí
Assoc. de Geganters i Grallers de Moià
Peña Cultural Al-Andalus Mataró
Institut de Projecció Exterior de la Cultura
Catalana
Patronat dels Castellers de Vilafranca
Drac i Diables de la Sagrera
Petit Ballet de Barcelona
Centre Cultural García Lorca A. A. Nou
Barris
Hermandad Rociera Andaluza de Rubí
Associació de Confraresses de Barcelona
Vilafranca Sardanista
Asociación Centro Cultural Andaluz y
Artístico Manuel de Falla

Import 2018

Operació
comptable/posició

Data Justificació

1.428,28 €

1803002079/19

28/febrer/2019

1.555,80 €
1.377,27 €

1803002079/20
1803002079/21

30/octubre/2018
30/octubre/2018

1.120,63 €

1803002079/22

30/octubre/2018

1.632,32 €
1.000,00 €

1803002079/23
1803002079/24

28/febrer/2019
30/octubre/2018

650,00 €

1803002079/25

28/febrer/2019

1.453,78 €
2.335,62 €
1.581,31 €
937,67 €

1803002079/26
1803002079/27
1803002079/28
1803002079/29

28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019

869,06 €

1803002079/30

30/octubre/2018

1.275,25 €

1803002079/31

30/octubre/2018

639,00 €
937,67 €
1.052,02 €
1.006,28 €
1.377,27 €
1.300,75 €

1803002079/32
1803002079/33
1803002079/34
1803002079/35
1803002079/36
1803002079/37

30/octubre/2018
28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019
30/octubre/2018
30/octubre/2018

1.530,30 €

1803002079/38

30/octubre/2018

2.363,76 €

1803002079/39

30/octubre/2018

1.504,79 €

1803002079/40

28/febrer/2019

1.453,78 €
777,58 €
1.006,28 €

1803002079/41
1803002079/42
1803002079/43

28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019

2.110,50 €

1803002079/44

28/febrer/2019

1.326,26 €

1803002079/45

30/octubre/2018

1.006,28 €

1803002079/46

30/octubre/2018

1.351,76 €
937,67 €
2.082,36 €

1803002079/47
1803002079/48
1803002079/49

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

1.300,00 €

1803002079/50

30/octubre/2018

1.250,00 €
1.275,25 €

1803002079/51
1803002079/52

28/febrer/2019
30/octubre/2018

1.326,26 €

1803002079/53

28/febrer/2019

1.326,26 €
1.606,81 €
1.097,76 €

1803002079/54
1803002079/55
1803002079/56

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

914,80 €

1803002079/57

30/octubre/2018

731,84 €
1.300,00 €
1.000,00 €

1803002079/58
1803002079/59
1803002079/60

30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019

891,93 €

1803002079/61

28/febrer/2019

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G58407024
G58304999
G60914082
G59678516
G59319798
G66252115
G65357642
G08841819
G58838103
G59093732
G58174244
G58174632
G08956799
G62386602
G59707620
G63766463
G62408000
G08991135
G59186577
G59790808
G65840225
G58318163
G59504100
G08813727
G58995697
G59478446
G08943250
G62951041
G63147615
G63655021
G58860081
G58863408
G58409392
G59667386
G62311311
G61198826
G62299557
G08904260
G61197828
V59365064
G08890956
G59819136

Entitat
Centro Cultural y Social Airiños da Nosa
Galicia
Asociación Casa de Valencia de Gavà
Asociación Andaluza Virgen del Rocío
ACF Olesa Sardanista
Foment Sardanista de Sant Sadurní d'Anoia
Associació Col·lectiu Misteris d'Olesa de
Montserrat
Colla Castellera Jove de Barcelona
Societat Cultural L'Oliva
Badalona Sardanista
Tertúlia Flamenca de Badalona
Orquestra de Cambra d'Acordions de
Barcelona (OCAB)
Asociación Cultural Gallega Rosalía de
Castro
Círculo de Castilla y León en Barcelona
Asociación Cultural Extremeña Zurbarán
Associació Cultural Leza
Coral Preludi d'Amics de la UNESCO
Associació Cercavila de l'Imaginari de
Vilanova i la Geltrú
Casa de Andalucía de Mataró
Amics de la Sardana d'Artés
Agrupació de Pessebristes de Sabadell
Associació Colla Gegantera de Nou Barris
Agrupació Sardanista de Cornellà de
Llobregat
Agrupació Sardanista de Montgat
Casa de Soria en Barcelona
Colla de Geganters de Sant Joan Despí
Associació Cuitural i Reacreativa "Grup Pa,
Vi i Moltó"
Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona
Associació Puntaires del Districte de Sant
Andreu
As. Colles Sardanistes Laietans
Amics de la Flama del Canigó i dels Focs de
Sant Joan de Manlleu – Tradifoc
Els Xulius - Centre Social Ribetà
Assoc. Concurs d'habilitats de Gossos
d'Atura de Castellar de N'Hug
Societat Coral Cultural i Recreativa la
Verbena
Agrupació Cultural Folklòrica Sabadell
Sardanista
Grup de Correfoc del Follet i la Fantasma de
Sant Feliu de Codines
Fundació Privada Procat
Colla de geganters i grallers de GràciaSabadell
Acción Cultural Miguel de Cervantes
Centro Recreativo y Cultural Aragones de
Ripollet
C. C. A. Casa Sevilla del Prat
Centro Galego de Barcelona
Associació Colla gegantera de Molins de Rei

Import 2018

Operació
comptable/posició

Data Justificació

1.504,79 €

1803002079/62

30/octubre/2018

869,06 €
937,67 €
2.194,92 €
1.606,81 €

1803002079/63
1803002079/64
1803002079/65
1803002079/66

30/octubre/2018
30/octubre/2018
28/febrer/2019
30/octubre/2018

1.400,00 €

1803002079/67

30/octubre/2018

2.082,36 €
500,00 €
1.759,84 €
823,32 €

1803002079/68
1803002079/69
1803002079/70
1803002079/71

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

1.275,25 €

1803002079/72

30/octubre/2018

1.428,28 €

1803002079/73

30/octubre/2018

708,97 €
1.006,28 €
983,41 €
1.428,28 €

1803002079/74
1803002079/75
1803002079/76
1803002079/78

30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

1.479,29 €

1803002079/79

28/febrer/2019

1.428,28 €
1.479,29 €
1.029,15 €
1.504,79 €

1803002079/77
1803002079/80
1803002079/81
1803002079/82

30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

1.530,30 €

1803002079/83

28/febrer/2019

2.138,64 €
1.006,28 €
1.997,94 €

1803002079/84
1803002079/85
1803002079/86

28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

869,06 €

1803002079/87

28/febrer/2019

2.082,36 €

1803002079/88

28/febrer/2019

1.300,75 €

1803002079/89

28/febrer/2019

1.500,00 €

1803002079/90

30/octubre/2018

750,00 €

1803002079/91

30/octubre/2018

1.120,63 €

1803002079/92

28/febrer/2019

777,58 €

1803002079/93

28/febrer/2019

1.530,30 €

1803002079/94

28/febrer/2019

1.969,80 €

1803002079/95

30/octubre/2018

1.683,33 €

1803002079/96

28/febrer/2019

731,84 €

1803002079/97

28/febrer/2019

1.500,00 €

1803002079/98

28/febrer/2019

983,41 €

1803002079/99

30/octubre/2018

1.275,25 €

1803002079/100

28/febrer/2019

1.275,25 €
1.052,02 €
1.997,94 €

1803002079/101
1803002079/102
1803002079/103

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G08712481
G63359871
G60517968
G61348389
G61798401
G17697749
G08973810
G58545005
G58415001
G61930772
G66626250
G61299079
G65763518
G62164793
G60009388
G63668032
G60754165
G63490973
G58488487
G62478409
G59516484
G58025065
G66056763
G59827212
G65135550
G58333451
G64124316
G62123583
G64522105
G61440707
G58356007
G08468209
G58379421
G65311615
G59152405
G58323213
G60944592
V59088591
G65272015

Entitat
Associació Cultural i Recreativa Unió
Calafina
Associació Grup de Sevillanes de Sant Feliu
de Codines
C. C. Andaluz Hdad. Romera Virgen de
Gracia
Asociación Flamenco Vivo
Casa de Aragón de Cerdanyola
Associació Cultural Sibemoll
Associació Societat Sardanista Dansaires
Vilanovins
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Centre Cultural Recreatiu Aragonès de
Mollet i Comarca
Casal de la dona de Súria
Associació Trabucaire "Bandolers de
Terrassa"
Associació Institut de Promoció de la Cultura
Catalana
Castellers de Berga
Asociación hermandad Andaluza de San
José de Abrucena en Terrassa
La Taula del Raval
Centre Sant Pere Apòstol
Agrupació Cultural Riubrogent
Cultura i Tradició
Ass. Festes de la Plaça Nova. Comissió
Festes de Sant Roc
Grup Sardanista Horta
Agrupació Sardanista de Tona
Casa de Andalucía de La Llagosta
Colla Castellera Llunàtics UPC Vilanova
Agrupació Sardanista Manlleuenca
Associació Cultural i d'esbarjo Mestres del
gai Saber
Casal Cultural Dansaires Manresans
Centro de Estudios Rocieros y Cultura
Andaluza en Catalunya (CERCAT)
Associació de Sant Antoni Abat - Tonis de
Manlleu
Associació per les tradicions populars
catalanes "El serpent de Manlleu"
Centro Aragonés de Terrassa
Agrupació Folklòrica Amunt i Crits
Societat Coral Els Amics
Casa de Baena Assoc. Cult. Andaluza en
Cataluña
Associació Cultural Ball de Diables de
Caldes de Montbui
Grup Sardanista Dintre el Bosc
Associació Cultural i Recreativa de Fals
Associació Festa de la Fil·loxera
Societat Coral "EL RAIM" de Sant
Cugatsesgarrigues
Associació Foment de la Rumba Catalana
(FORCAT)

Import 2018

Operació
comptable/posició

Data Justificació

869,06 €

1803002079/104

30/octubre/2018

1.006,28 €

1803002079/105

30/octubre/2018

1.006,28 €

1803002079/106

30/octubre/2018

983,41 €
1.555,80 €
1.029,15 €

1803002079/107
1803002079/108
1803002079/109

30/octubre/2018
30/octubre/2018
30/octubre/2018

2.054,22 €

1803002079/110

28/febrer/2019

1.453,78 €

1803002079/111

30/octubre/2018

914,80 €

1803002079/112

28/febrer/2019

980,00 €

1803002079/113

28/febrer/2019

1.581,31 €

1803002079/114

30/octubre/2018

1.428,28 €

1803002079/115

30/octubre/2018

1.555,80 €

1803002079/116

30/octubre/2018

1.326,26 €

1803002079/117

30/octubre/2018

1.029,15 €
2.082,36 €
937,67 €
846,19 €

1803002079/118
1803002079/119
1803002079/120
1803002079/121

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

2.391,90 €

1803002079/122

28/febrer/2019

800,00 €
1.074,89 €
823,32 €
1.657,82 €
1.074,89 €

1803002079/123
1803002079/124
1803002079/125
1803002079/126
1803002079/127

28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019

2.082,36 €

1803002079/128

28/febrer/2019

1.097,76 €

1803002079/129

28/febrer/2019

869,06 €

1803002079/130

28/febrer/2019

1.708,83 €

1803002079/131

30/octubre/2018

937,67 €

1803002079/132

28/febrer/2019

1.006,28 €
2.110,50 €
900,00 €

1803002079/133
1803002079/134
1803002079/135

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

1.000,00 €

1803002079/136

30/octubre/2018

1.326,26 €

1803002079/137

28/febrer/2019

1.500,00 €
1.428,28 €
1.326,26 €

1803002079/138
1803002079/139
1803002079/140

28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019

1.453,78 €

1803002079/141

28/febrer/2019

1.097,76 €

1803002079/142

28/febrer/2019

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G59137562
G66173030
G66131277
G61550653
G58016270
G59945212
G60877495
G58226911
G58698424
G08957946
G65373599
G62538590
V58283011
G63165583
G58066168
G65742520
G60354941
G58020991
G58301466
G58921958
G58942483
G61528410
G63632715
G63802946
G08502544
G64921182
V08996829
G63265250
G59370759
G58630112
G60209517
G59702076
G63714562
G58039488
G60676020
G58565979
V58445768
G60545639
G58685181
G64118714
G08890659
G08983256
G58038167
G62067160

Entitat
Colla de Castellers els Bordegassos de
Vilanova i la Geltrú
Colla Castellers Alt Maresme
ASSOCIACIÓ COLLA CASTELLERA
LAIETANS DE GRAMENET
Els Tonis de Sta. Eugènia de Berga
CCA. Colonia Egabrense Ntra. Sra. de la
Sierra
Secció Sardanista de Martorell
Drac de Granollers
Societat Cultural Sant Jaume
Espluga Viva
Ateneu l'Aliança
Associació Colla de Diables Rubeo
Diablorum
Amics de Medievàlia Sabadell
Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal
Associació per les tradicions catalanes.
Tradicat
Casa de Cantabria en Barcelona
Catalunya Celta
Associació Cultural Turó del Llac
Asociación Andaluza Hijos de Almachar
Societat Cultural i Esportiva la Lira
Grup Sardanista Maig
Amics d'El Prat
Grup de Diables Kapaoltis
De Bòlit! Unió de colles de cultura popular
de Premià de Mar
Assoc. Bastoners de Sant Quintí de
Mediona
Asociación Centro Asturiano de Barcelona
Fundació Privada Festa Major de Gràcia
Centre Catòlic de Mataró - Sala Cabanyes
Ball de Diables de Sitges Colla Jove
Associació dels Diables del Poble Sec
Union Andaluza Hermandad Rociera Virgen
de La Rocina
Colla Castellers de Mollet del Vallès
Esbart Olesà
Associació Cultural Ball d'Enveja
A.C.A. Cofradia 15+1
Amics de la Sardana de Poble Sec
Asociación Cultural Andaluza Hijos de
Paradas
Centro Cultural Castellano-Manchego de
Badalona
Hermandad Rociera Andaluza del Santo
Ángel
Ball de Gitanes i Esbart Dansaire de Mollet
Associació Titellaire de Roquetes
Centre d'Estudis Comarcals del Baix
Llobregat
Agrupación Cultural Galega Saudade
Agrupació Sardanista L'Ideal de Clavé
Drac i diables de la Colònia Güell

Import 2018

Operació
comptable/posició

Data Justificació

1.997,94 €

1803002079/143

28/febrer/2019

1.377,27 €

1803002079/144

28/febrer/2019

1.402,77 €

1803002079/145

28/febrer/2019

1.428,28 €

1803002079/146

30/octubre/2018

1.351,76 €

1803002079/147

30/octubre/2018

1.581,31 €
1.300,00 €
1.351,76 €
1.275,25 €
1.120,63 €

1803002079/148
1803002079/149
1803002079/150
1803002079/151
1803002079/152

28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

400,00 €

1803002079/153

28/febrer/2019

1.300,75 €
1.504,79 €

1803002079/154
1803002079/155

30/octubre/2018
30/octubre/2018

500,00 €

1803002079/156

30/octubre/2018

800,45 €
960,54 €
2.026,08 €
1.006,28 €
1.453,78 €
1.351,76 €
1.000,00 €
1.402,77 €

1803002079/157
1803002079/158
1803002079/159
1803002079/160
1803002079/161
1803002079/162
1803002079/163
1803002079/164

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

1.555,80 €

1803002079/165

30/octubre/2018

1.029,15 €

1803002079/166

30/octubre/2018

2.026,08 €
2.082,36 €
983,41 €
1.632,32 €
1.120,63 €

1803002079/167
1803002079/168
1803002079/169
1803002079/170
1803002079/171

30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

800,45 €

1803002079/172

30/octubre/2018

1.606,81 €
1.000,00 €
1.200,00 €
1.006,28 €
1.500,00 €

1803002079/173
1803002079/174
1803002079/175
1803002079/176
1803002079/177

28/febrer/2019
30/octubre/2018
30/octubre/2018
30/octubre/2018
28/febrer/2019

869,06 €

1803002079/178

28/febrer/2019

800,45 €

1803002079/179

28/febrer/2019

891,93 €

1803002079/180

30/octubre/2018

1.453,78 €
1.377,27 €

1803002116/1
1803002116/2

28/febrer/2019
28/febrer/2019

686,10 €

1803002116/3

28/febrer/2019

754,71 €
2.138,64 €
1.000,00 €

1803002116/4
1803002116/5
1803002116/6

28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

R5800369J
G59989715
G62187166
G61243911
G60083185
G08489213
G64558935
G58266107
G61058004
G62434022
G63195630
G59104778
V58954785
G65256851
G66007428
G60820511
G65286353
G59975045
G63566798
G60299146
G63773402
G64910987
G60818705
G58040775
J58126061
G61097929
G65347536
G65046104
G66055286
G62722491
G08727075
G60973203
G60429743
G08850208
V60160009
G58358433
G61901294
G58348806
G61646105
G63767115

Entitat
Pontificia i Reial Germandat i Confraria de
Natzarens del Ntre. Pare Jesús del Gran
Poder i Maria Santíssima de l'Esperança
Macarena
Associació Juvenil Diables de Casablanca
Geganters i Grallers de Casablanca
Fadrins Trabucaires de Sant Boi de
Llobregat
Grup Pessebrista de la Capella de
Montserrat
Centro Aragonés de Barcelona
Colla de Diables Ratpenats Infernals
A.C.A. Casa de Sevilla
Geganters i Grallers de Sant Climent de
Llobregat
Fomarians Diables de Sant Climent de
Llobregat
Associació Fira de Santa Llúcia
Arca de Noé
Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals
(CRAC)
Associació Cultural Catalunya Sardanista
Associació Cultural La Festa dels Miquelets
Grup Sardanista La Florida
Associació Cultural Els Templers de PiugReig
Drac i Diables de Can Sant Joan
Centro Cultural Raíces de Andalucía
Castellers de Cornellà
Espai País Valencià
Casino de Caldes Fundació Privada
Geganters i Grallers del Poble Sec
Lluïsos de Gràcia de Barcelona
ACAC Hdad. Ntra. Sra. Rocío de Pineda de
Mar
Amics de la Sardana de Vilassar de Mar
Associació Colla Gegantera del casc antic
de Barcelona
Associació de Pessebristes de Ciutat Vella
de Barcelona
Fundació especial antiga caixa Sabadell
1859
Agrupació Sardanista de Sant Feliu de
Codines
Societat Coral Obrera La Glòria
Sentmenatenca
Centro Cultural Andaluz de Sta. Perpetua
CCA Hdad. Ntra. Sra. Rocío Divina Pastora
de Mataró
Casa de Andalucía de Barcelona
Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú
Colla de Diables de Sant Pere Nord
Colla del Drac Rufino
Esbart Català de Dansaires
Colla dels Bastoners de Sabadell
Diables de Sant Cugat

Import 2018

Operació
comptable/posició

Data Justificació

1.029,15 €

1803002116/7

30/octubre/2018

1.326,26 €
1.555,80 €

1803002116/8
1803002116/9

30/octubre/2018
28/febrer/2019

1.402,77 €

1803002116/10

30/octubre/2018

1.428,28 €

1803002116/11

28/febrer/2019

1.351,76 €
1.120,63 €
1.275,25 €

1803002116/12
1803002116/13
1803002116/14

28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

2.307,48 €

1803002116/15

28/febrer/2019

1.708,83 €

1803002116/16

28/febrer/2019

1.275,25 €
1.120,63 €

1803002116/17
1803002116/18

28/febrer/2019
28/febrer/2019

960,54 €

1803002116/19

28/febrer/2019

1.275,25 €
1.606,81 €
1.325,00 €

1803002116/20
1803002116/21
1803002116/22

28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

1.275,25 €

1803002116/23

28/febrer/2019

1.097,76 €
1.377,27 €
1.504,79 €
960,54 €
891,93 €
1.555,80 €
1.351,76 €

1803002116/24
1803002116/25
1803002116/26
1803002116/27
1803002116/28
1803002116/29
1803002116/30

28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

1.006,28 €

1803002116/31

28/febrer/2019

1.180,00 €

1803002116/32

28/febrer/2019

960,54 €

1803002116/33

28/febrer/2019

1.052,02 €

1803002116/34

28/febrer/2019

1.428,28 €

1803002116/35

30/octubre/2018

1.275,25 €

1803002116/36

28/febrer/2019

1.377,27 €

1803002116/37

28/febrer/2019

1.275,25 €

1803002116/38

28/febrer/2019

1.097,76 €

1803002116/39

30/octubre/2018

846,19 €
1.428,28 €
1.300,75 €
960,54 €
1.632,32 €
1.029,15 €
2.223,06 €

1803002116/40
1803002116/41
1803002116/42
1803002116/43
1803002116/44
1803002116/45
1803002116/46

30/octubre/2018
28/febrer/2019
30/octubre/2018
30/octubre/2018
28/febrer/2019
30/octubre/2018
30/octubre/2018

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G65812604
G60433364
G61994349
G65412819
G60819166
G58202979
G63541502
G59679266
G62450077
V62395520
G61427878
V60909660
V60382413
G63806756
G58990029
G62879705
G65232274
V61073227
G66683699
G58261116
G65613838
G58128737
G58106196
G60416286
G66039884
G08659468
G66138553
G62339627
G67073825
G66996604
G60103215
G62847629
G58368150
G65698383
G61040994
G66192733
G58329228
G63101406
G60112117
G64281892
G65504847

Entitat
Coordinadora d'Entremesos de Cultura
Popular i Tradicional de Sant Cugat del
Vallès
Casal de Joves Guineueta
Forques de Can Deu
Associació de Trabucaires de Terrassa
Associació Cultural Casa de Castilla y León
en el Vallès Oriental
Hermandad Rociera Andaluza B. C. Pastora
Almonteña
Associació Ball de Diables de Mataró
Entitat Cultural la Pajara de Terrassa
Colla de Diables Àngels Diabòlics
Colla Jove de l'Hospitalet de Llobregat
Associació Pessebrista de Vilanova i la
Geltrú
Colla Gegantera de Pallejà
Colla de Diables Diabòlica de Gràcia
Fundació Privada de la Passió
d'Esparreguera
Grup del Drac de Terrassa
Assoc. d'Amics del gegants Ramon i Lola
Associació Colla de Geganters de Sant Feliu
de Codines
Centro Extremeño Ruta de la Plata
Foro de Cultura Popular y Tradicional de
l'Hospitalet
Esbart Sabadell Dansaire
Associació Joves Artistes Kolomencs
Centro C. R. A. Nuestra. Sra. de la
Esperanza
Cova da Serpe de Barcelona
Hermandad San Sebastian de Fiñana.
Terrassa
A.C. Cofradía Cristo de la Buena Muerte
Joventut Catòlica
Assoc. Colla de Bastoners el Bastó de
Sarrià
Associació Cultural de Castilla-La Mancha
de Terrassa
Assoc. Ball de Diables del Prat
Assoc. Amics del Drac de Cardona
Agrupació de Balls Populars de les
Roquetes de St. Pere de Ribes
Ball de Diablesses i Diables de la Geltrú
Germandat de Trabucaires, Geganters i
Grallers de Sant Andreu
Assoc. Colla de Geganters i Grallers de
Masquefa
Assoc. Cultural Deixebles de Sant Feliu
Associació els Galls del Diable
Peña Taurina Angel Leria de Zarza Capilla
Falcons de Barcelona
Amics de Castellar del Vallès, secció coral
Sant Esteve
Sdad. Coral la Lira de Sant Cugat del Vallès
Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona

Import 2018

Operació
comptable/posició

Data Justificació

1.250,00 €

1803002116/47

30/octubre/2018

800,45 €
1.275,25 €
1.530,30 €

1803002116/48
1803002116/49
1803002116/50

28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

960,54 €

1803002116/51

30/octubre/2018

1.402,77 €

1803002116/52

30/octubre/2018

2.082,36 €
1.120,63 €
1.500,00 €
1.000,00 €

1803002116/53
1803002116/54
1803002116/55
1803002116/56

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

1.657,82 €

1803002116/57

28/febrer/2019

1.504,79 €
937,67 €

1803002116/58
1803002116/59

28/febrer/2019
28/febrer/2019

1.734,34 €

1803002116/60

30/octubre/2018

1.074,89 €
846,19 €

1803002116/61
1803002116/62

28/febrer/2019
28/febrer/2019

708,00 €

1803002116/63

28/febrer/2019

1.326,26 €

1803002116/64

28/febrer/2019

846,19 €

1803002116/65

30/octubre/2018

983,41 €
1.377,27 €

1803002116/66
1803002116/67

30/octubre/2018
28/febrer/2019

325,00 €

1803002116/68

28/febrer/2019

869,06 €

1803002116/69

30/octubre/2018

1.029,15 €

1803002116/70

30/octubre/2018

1.006,28 €
960,54 €

1803002116/71
1803002116/72

30/octubre/2018
28/febrer/2019

1.402,77 €

1803002116/73

30/octubre/2018

1.097,76 €

1803002116/74

28/febrer/2019

1.074,89 €
937,67 €

1803002116/75
1803002116/76

30/octubre/2018
30/octubre/2018

1.708,83 €

1803002116/77

30/octubre/2018

846,19 €

1803002116/78

30/octubre/2018

1.581,31 €

1803002116/79

28/febrer/2019

1.250,00 €

1803002116/80

28/febrer/2019

983,41 €
360,00 €
846,19 €
1.300,75 €

1803002116/81
1803002116/82
1803002116/83
1803002116/84

28/febrer/2019
30/octubre/2018
30/octubre/2018
28/febrer/2019

825,00 €

1803002116/85

28/febrer/2019

1.453,78 €
1.555,80 €

1803002116/86
1803002116/87

30/octubre/2018
30/octubre/2018
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NIF
G64854920
G65690620
G64611239
V61987327
G65061681
G63420632
G60478146
G59756593
G65151953
G62867767
G60772134
G65501330
G66353871
G66988932
G58518655
G66794017
G61887329
G61302576
G66838335
G58539263
G65298903
R0800225E
G60313459
G62371133
G08779365
G64609977
G59732610
V58009101
G58686866
G17887647
G60889623
G58766197
G60234549
G61191771
G60309648
G58061011
G65866493
G61144093
G08494635
G65347619
G58937996

Entitat
Associació Centre Cultural Sant Vicenç de
Sarrià
Taula d'Entitats de Sarrià
Associació Gegantera dels Gegants de Sant
Jaume
Colla dels Falcons de Vilanova i la Geltrú
Diables de Sant Pau
Ball de Diables de Vilafranca del Penedès
Agrupación Cultural Galega Alborada
A.C.A. Peña Flamenca de Manlleu
Associació Cultural Rubricatus
Associació Cultural Andaluza "Amigos de la
Santa Cruz de Canjayar"
Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra. Sra.
De los Dolores de Mataró
Associació Fem BIR
Associació Castellers del Prat de Llobregat
Associació Nans i Capgrossos de Terrassa
Foment de Cultura de la Parròquia de Súria
Asossiació de Dimonis del Bon Pastor
Agrupació Musical "la Banda" de
Cerdanyola del Vallès
Agrupación Cultural Galega Agarimos
Associació Recull Històric de Mura
Colla Trabucaires Santa Coloma de
Gramenet
Associació Musical i Cultural Les Bufandes
Parròquia Sant Medir
Colla de Geganters de Rubí
Associació Cultural Andaluza Casa de
FUENTEOBEJUNA de Catalunya en
l'Hospitalet
Associació La Passió d'Olesa de Montserrat
Geganters i Grallers de Sentmenat
Amics de Corbera
Centro Cultural Andaluz Asociación de
Mollet
Colla del Bitxo del Torrent Mitger
Cor de carxofa, associació de Foment del
Glosat
Associació Bastoners de Terrassa
Castellers de Terrassa
Colla Castellera Tirallongues de Manresa
Associació Juvenil Drac Baluk Astharot i
Diables de Ca n'Aurell
Ball de diables Magnus de Vilobí del
Penedès
Irmandade Galega de Rubí
Colla Castellera Els Encantats de Begues
Associació Cultural de Carreters i
Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet
Foment de Sitges
La Quadrilla d'en Joan Muntada. Associació
de Geganters i Bestiari de Sant Llorenç
Savall
Grup de Caramellaires de Pagès

Import 2018

Operació
comptable/posició

Data Justificació

1.555,80 €

1803002116/88

28/febrer/2019

1.759,84 €

1803002116/89

28/febrer/2019

1.683,33 €

1803002116/90

28/febrer/2019

1.120,63 €
1.074,89 €
1.997,94 €
1.029,15 €
1.300,75 €
1.029,15 €

1803002116/91
1803002116/92
1803002116/93
1803002116/94
1803002116/95
1803002116/96

28/febrer/2019
30/octubre/2018
30/octubre/2018
30/octubre/2018
30/octubre/2018
28/febrer/2019

1.250,00 €

1803002116/97

30/octubre/2018

1.453,78 €

1803002116/98

30/octubre/2018

1.006,28 €
2.307,48 €
750,00 €
937,67 €
1.555,80 €

1803002116/99
1803002116/100
1803002116/101
1803002116/102
1803002116/103

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

1.300,75 €

1803002116/104

30/octubre/2018

846,19 €
1.275,25 €

1803002116/105
1803002116/106

30/octubre/2018
28/febrer/2019

1.500,00 €

1803002116/107

30/octubre/2018

1.530,30 €
891,93 €
2.082,36 €

1803002116/108
1803002116/109
1803002116/110

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

1.555,80 €

1803002116/111

30/octubre/2018

2.448,18 €
700,00 €
1.969,80 €

1803002116/112
1803002116/113
1803002116/114

30/octubre/2018
30/octubre/2018
28/febrer/2019

1.326,26 €

1803002116/115

30/octubre/2018

1.734,34 €

1803002116/116

28/febrer/2019

1.350,00 €

1803002116/117

30/octubre/2018

1.500,00 €
1.683,33 €
1.530,30 €

1803002116/118
1803002116/119
1803002116/120

28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

1.632,32 €

1803002116/121

28/febrer/2019

1.402,77 €

1803002116/122

28/febrer/2019

960,54 €
1.275,25 €

1803002116/123
1803002116/124

30/octubre/2018
30/octubre/2018

1.000,00 €

1803002116/125

30/octubre/2018

1.326,26 €

1803002116/126

28/febrer/2019

823,32 €

1803002116/127

28/febrer/2019

450,00 €

1803002116/128

30/octubre/2018
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NIF
G66880253
G62556154
G62216353
G66904137
G65685307
G65966541
G65491557
G58963794
G65327348
G60698396
G60401643
G59106187
G58334525
G65566606
G66879917
G08406332
G65663841
G58315953
G60476165
G60561321
G58812827
G08843609
G61065900
G08531402
G60550555
G62265046
G59613554
G65971608
V08538910
G62102843
G59967703
G60665817
G65873911
V58005679
G58344318
V61320115
G58228818
G58021031
G65758757
G59881763
G58501677
G65769937
G58808429

Entitat
Assoc. de la Casa del Tió i la Casa del Bosc
d'Argençola
Fundació La Tossa de Montbui
Festa Major Infantil el Sidral
Associació Ball de Diables de Bigues i Riells
del Fai
Can Ninot
Flamencología A.C.A. Nuevos aires del
camino
Colla Ferafoc de Sant Quintí de Mediona
Centre Andalús de Nueva Carteya
Associació de Geganters i Grallers del
Carrer de la Riera de Vic
Pixafocs i Cagaspumes, Colla de Diables de
Masquefa
Grup de Drac i Diables de Santa Margarida
de Montbui
Diables de Terrassa
Associació Colla Castellera Minyons de
Terrassa
Associació Diables Maurina de Terrassa
Assoc. Flamenca Andaluza Rosi Ugal
Associació Cultural Esplai
Associació ARRISSALAH
Ateneu Santcugatenc
Coordinadora de Grallers de Vilafranca del
Penedès
Associació de geganters d'Arenys de Mar
Associació Cultural Andaluza de Torelló
Casa de Andalucía de Manresa
Castellers de Sant Cugat
Societat recreativa i cultural La Principal
Asociación Cultural Andaluza Hermandad
La Armonía
Colla Gegantera d'Iluro
Associació de pessebristes de Mataró
Associació La Vella de Gràcia
Centre Aragonés de Sarrià
Hermandad Andaluza Nuestra Señora del
Rocío de Terrassa
Associació Cultural Diables de Vilanova i la
Geltrú
Associació d'Amics del Drac de la Geltrú
Associació Udols de foc Diables de Calella
Centro Andaluz Blas Infante del Baix
Llobregat
Associació Centre d'Esplai Xixell
Colla de Geganters/es i Grallers/es de
Calella
Centre Cultural Els Propis
Societat Coral La Unió Santcugatenca
Colla Gegantera de Montesquiu
Gegants de Martorell
Associació cultural del Camp del Rei
Colla de Diables de Lliçà
Obra del Ballet Popular

Import 2018

Operació
comptable/posició

Data Justificació

1.632,32 €

1803002116/129

30/octubre/2018

1.498,00 €
1.074,89 €

1803002116/130
1803002116/131

30/octubre/2018
30/octubre/2018

1.377,27 €

1803002116/132

28/febrer/2019

1.479,29 €

1803002116/133

28/febrer/2019

823,32 €

1803002116/134

28/febrer/2019

914,80 €
800,45 €

1803002116/135
1803002116/136

28/febrer/2019
28/febrer/2019

937,67 €

1803002116/137

28/febrer/2019

1.120,63 €

1803002116/138

28/febrer/2019

1.530,30 €

1803002116/139

28/febrer/2019

914,80 €

1803002116/140

30/octubre/2018

1.997,94 €

1803002116/141

28/febrer/2019

1.530,30 €
914,80 €
937,67 €
823,32 €
1.504,79 €

1803002116/142
1803002116/143
1803002116/144
1803002116/145
1803002116/146

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019

846,19 €

1803002116/147

30/octubre/2018

2.026,08 €
983,41 €
1.006,28 €
1.683,33 €
1.504,79 €

1803002116/148
1803002116/149
1803002116/150
1803002116/151
1803002116/152

28/febrer/2019
30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019

983,41 €

1803002116/153

30/octubre/2018

1.377,27 €
500,00 €
1.555,80 €
960,54 €

1803002116/154
1803002116/155
1803002116/156
1803002116/157

28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
30/octubre/2018

1.029,15 €

1803002116/158

28/febrer/2019

1.275,25 €

1803002116/159

28/febrer/2019

1.632,32 €
1.504,79 €

1803002116/160
1803002116/161

28/febrer/2019
30/octubre/2018

937,67 €

1803002116/162

30/octubre/2018

1.400,00 €

1803002116/163

28/febrer/2019

869,06 €

1803002116/164

28/febrer/2019

1.074,89 €
1.504,79 €
500,00 €
850,00 €
937,67 €
1.759,84 €
1.402,77 €

1803002116/165
1803002116/166
1803002116/167
1803002116/168
1803002116/169
1803002116/170
1803002116/171

30/octubre/2018
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
28/febrer/2019
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Vuitè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Novè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
de subvencions en el marc de la convocatòria que té per objecte finançar
activitats de cultura popular i tradicional durant l’any 2018, organitzades o
impulsades per les federacions de caràcter cultural.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
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.
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.
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.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de febrer de
2018, va aprovar la convocatòria (registre d’acords 21/2018) 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 o impulsades per federacions
de caràcter cultural, per un import màxim de cent cinquanta mil euros (150.000.- EUR).
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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 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),
es va publicar en data 19 de febrer de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS 386066.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 16 de maig de 2018.
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 15 de maig de 2018
en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
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, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
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Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar a la Junta de Govern
l’exercici de la competència per a l'aprovació de la convocatòria i la concessió de
subvencions en concurrència competitiva, en virtut del que disposa l’apartat 3.3 b) de
la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i a atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- ACCEPTAR les sol·licituds presentades per:
G62013990
V43092121
G64607674

Federació de C. y C. Aragoneses en Catalunya
Federación Catalana de Sociedades
Musicales
Coordinadora de Pastorets de Catalunya

Socio/Cultural Lúdico
La Música al País. Les Bandes en Concert: Música
Simfònica i Popular i Tradicional en directe
Difusió de Pastorets 2018

a la present convocatòria tot i que l’entitat, tot i complir amb tots els requisits de les
bases pel que fa a la naturalesa jurídica del sol·licitant i a les característiques del
projecte, han complimentat per error el formulari corresponent a una altra
convocatòria.
Segon.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria codi
201820185120009583 de subvencions amb l’objecte de finançar activitats de cultura
popular i tradicional durant l’any 2018 organitzades o impulsades per les federacions
de caràcter cultural, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte,
als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
Puntuació
NIF
G65025512

G59055525

G62106117

G64127269
G58079153

Entitat
Federació Coordinadora
d'Entitats Sardanistes de
Barcelona
Coordinadora d'Entitats del
Poble Sec

Coordinadora d'Associats per
la llengua Catalana - CAL
Federació Catalana d'Entitats
Catifaires
Federación de Casas
Regionales y Entidades
Culturales en Cataluña

Projecte

Import
2018

1

2

3

4

5

6

7

Total
punts

7

5

2

0

1

3,4

5

23,40

2.983,5

6

5

1

0

1

4

7,5

24,50

3.123,75

6

6

0

3

5

4

9

33,00

4.375,47

8

7

3

1

5

3

6,5

33,50

4.441,76

3

3

0

1

2

1

7

17,00

2.167,5

Sardanes a Barcelona

Les activitats de cultura
popular motor de la creació,
cohesió social i integració al
barri del Poble Sec
(Barcelona)
Programació d'activitats
anuals de la CAL: el
Correllengua 2018
Programació 2018
Actividad Anual
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Puntuació
NIF
V58320409

G61685905
G62013990
G60738754

G65120305

G62809280

V43092121

G61652897
G61678645
G58338054
G58665084

G64049125
G58835075

G58186180
G65671059
G08892614

G66508029

G58346164

G59392167
V59126490

Entitat

Projecte

Federación de C. O. de
Castilla-La Mancha en
Catalunya
Agrupació del Bestiari Festiu i
Popular de Catalunya
Federació de C. y C.
Aragoneses en Catalunya
Associació Coordinadora
d'Entitats de Bestiari de
Barcelona

2018. Ciudadanos Castellano
- Manchegos en Barcelona

Unión de Asociaciones
Galegas de Catalunya
(UAGALCAT)
Federación de Asociaciones
americanas en Catalunya FASAMCAT
Federación Catalana de
Sociedades Musicales

Federación Andaluza de
Comunidades
Federació Catalana dels Tres
Tombs
Agrupament d'Esbarts
Dansaires
Federación de Asociaciones
Extremeñas en Catalunya
(FAEC)
Federació de Colles de Falcons
de Catalunya
Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya
(CCCC)
Secretariat d'Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
Federació dels 3 tombs de
Sant Antoni de Barcelona
Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en
Cataluña (FECAC)
Federació Consell de Cultura
Popular i Tradicional del Poble
Sec
Comissió d'Aplecs Sardanistes
de les Comarques
Barcelonines
Associació catalana de
puntaires
Federación de Entidades
Culturais Galegas de Catalunya
(FEGALCAT)

La Transhumància de les
Bèsties Festives l'any 2018
Socio/Cultural Lúdico
Activitats anuals de foment i
difusió de la cultura popular
i tradicional mitjançant el
Bestiari Festiu associat
Galicia, terra encantada

Vive América - América Vive
2018
La Música al País. Les
Bandes en Concert: Música
Simfònica i Popular i
Tradicional en directe
Proyecto actividades
generales FAC 2018
Promoció dels Tres Tombs
de Catalunya
Formació de curs mestres
infantil i museu itinerant
Programa de actividades
2018
Promoció dels Falcons.
Projecte 2018
Activitats de la
Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya
Comissions Cultura Popular
Secretariat
Cavalcada dels Tres Tombs
de Sant Antoni de Barcelona
Projecte anual d'activitats

L'Avenir de les Tradicions al
Poble Sec
Celebració de 72 aplecs de la
sardana a les comarques de
Barcelona
Activitats 2018
Cultura Galega. Galicia en
Barcelona y Catalunya en
Galicia

Import
2018

1

2

3

4

5

6

7

Total
punts

2

4

0

0

4

1

6,5

17,50

2.231,25

10

7

4

5

5

5

9,5

45,50

6.496,03

6

4

0

0

5

1,1

5,5

21,60

2.754,00

4

4

0

0

3

2

8

21,00

2.677,50

7

4

0

5

4

0

9

29,00

3.845,11

4

4

1

0

2

2

6

19,00

2.422,50

7

7

0

0

5

4

6,5

29,50

3.911,40

7

5

1

1

5

4

7

30,00

3.977,70

5

5

1

0

3

3

3,5

20,50

2.613,75

5

5

0

3

5

2,2

5

25,20

2.000,00

6

5

0

2

4

2

5,5

24,50

3.123,75

8

5

3

2

5

2,4

5

30,40

4.030,74

9

8

2

3

5

4

8

39,00

5.369,52

10

4

0

5

1

4

8

32,00

4.242,88

7

6

2

2

2

3,6

8

30,60

4.000,00

8

9

1

0

5

4

8

35,00

4.818,80

7

6

1

1

1

2,6

8

26,60

3.526,89

8

6

0

0

4

4

6

28,00

3.712,52

8

6

3

5

5

2

8

37,00

5.094,16

4

6

1

1

5

4

5

26,00

3.447,34
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Puntuació
NIF

Entitat

G61990727

G58313164
G65746703

G58042201
G58899964

G58298555
G64607674
G58450404
G58558602

G58680950
G58548116
G65521262

G43268077
G62121405

Federació Sabadell Cultura

Federació d'Entitats Culturals
de Badia del Vallès
Federació Coordinadora de
diables de la ciutat de
Barcelona
Federació Catalana d'Entitats
Corals
Federació d'Entitats de Cultura
Popular i Tradicional de
Barcelona Vella i La Casa dels
Entremesos abans (As.
Coordinadora de Colles de
Gegants i Bestiari de Ciutat
Vella de Barcelona)
Federació d'Agrupacions de
Sant Medir
Coordinadora de Pastorets de
Catalunya
Unió Colles Sardanistes de
Catalunya
Federació d'Associacions
Entitats i Comissions
d'Hostafrancs
Coordinadora Sardanista de
l'Hospitalet
Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya
Federació Coordinadora de
Grups de Cultura Popular i
Tradicional Catalana de
Terrassa
Coordinadora de Ball de
Bastons de Catalunya
Coordinadora d'Entitats de
Cultura Andalusa de Terrassa

Projecte
13a Edició "Sabadell, Festa i
Tradició" . Activitats
nadalenques
Dinamització d'entitats i
d'activitats culturals
Reptes de Futur

2018: 100 anys difonent el
cant coral i els seus valors
Produccions externes i
activitats de promoció i
difusió de Cultura Popular
d'arrel Tradicional Catalana i
singularitat barcelonina,
festes, tradicions, trobades,
aplecs, fires, mostres i
imatgeria (programa 3)
Sant Medir 2018
Difusió de Pastorets 2018
Activitats Anuals Federació
2018
Projectes anuals FAECH
2018
Ensenyar i difondre la
sardana
Activitats geganteres 2018
Activitats anuals
Coordinadora

El Ball de Bastons més viu
Activitats anuals

2

3

4

5

6

7

Total
punts

8

6

0

0

2

3

5,5

24,50

3.123,75

8

7

4

5

2

4

9

39,00

5.369,52

9

8

1

5

2

4

5,5

34,50

4.574,35

10

8

1

5

5

4,8

9

42,80

5.892,70

10

10

2

5

2

4,2

8

41,20

5.672,42

7

7

1

0

3

3,4

8

29,40

3.898,15

5

4

1

4

5

4

5,5

28,50

3.778,81

8

7

1

5

5

3,8

7

36,80

5.066,62

3

3

0

5

1

3,2

6

21,20

1.800,00

7

6

0

5

1

3

5

27,00

3.579,93

7

7

2

2

5

4

8

35,00

4.818,80

8

6

1

2

2

4

6,5

29,50

3.911,40

5

6

2

4

5

4

8

34,00

4.508,06

6

6

0

0

3

4

9

28,00

2.500,00

Tercer.- DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte
Per no complir el sol·licitant les condicions fixades a l'article 4.1 de les bases
específiques de la convocatòria)
NIF
G66483397

Entitat
Asoc. Musical Manuel Rodríquez Ortíz
Sagrada Familia

Import
2018

1

Projecte
Promover el arte de la música

Àrea de Presidència
Secretaria General

Per no superar la puntuació mínima de 15 punts establerta en la present convocatòria
(art. 9 de les bases de la convocatòria).
NIF
G61312104

Entitat
Federació de Diables del Baix Llobregat

G65483323

Federació d'Entitats Culturals Andaluses de
Mataró (FECAM)
Federación de Entidades Socio-Culturales de
Castilla y León en Catalunya (FESCU)

G43229285

Projecte
Activitats anuals de la Federació de Diables
del Baix Llobregat
Programació continuada Dia Andalusia
Promoció de la Cultura Tradicional

Per presentar una actuació en lloc de la programació anual (art. 2.1. de les bases de la
convocatòria).
NIF
G59613539
G63100366

Entitat
Federació Catalana de Pessebristes
Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia

G58284803

Federació Catalana de Fotografia

Projecte
Biennal del Pessebre Català
Diada de les Colles de la Coordinadora de
Cultura de Gràcia
Congrés de Jurats de la Federació
Catalana de Fotografia

Quart.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018, segons estableix la convocatòria i les bases
especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
De totes les sol·licituds rebudes s’ha procedit a verificar el compliment dels aspectes fixats a
la convocatòria, quedant excloses les entitats que no compleixen els requisits o bé el
projecte presentat no s’addiu a l’objecte de la mateixa.
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció fixats a l’article 9 de la convocatòria, que es relacionen a
continuació.
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.
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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)
b)
c)
d)
e)

Àmbit municipal, 1 punt.
Àmbit supramunicipal, 2 punts.
Àmbit comarcal, 3 punts.
Àmbit provincial, 4 punts.
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.
En la mateixa clàusula novena, es fixava que els projectes i/o accions subvencionades
tindrien un màxim de 50 punts i que caldria obtenir un mínim de 15 punts en aquesta
valoració per a ser estimats.
Per tal de calcular l’import dels ajuts atorgats s’ha aplicat la fórmula següent:
A) S’ha realitzat un primer càlcul, d’acord amb el que s’estableix a l’article 11 de les bases
de la convocatòria, mitjançant el qual s’ha fixat el valor mig del punt per la divisió de
l’import de la convocatòria (150.000 €) entre la suma total de punts atribuïts en les
valoracions superiors a quinze punts.
Aquest valor s’ha aplicat als punts obtinguts per les sol·licituds situades al tram mig en
un escalat de 10 punts de valoració per tram. A partir del tram mig, els trams superiors i
inferiors han rebut un valor de punt que s’ha increment o reduït, respectivament, en un
import fixe de 5€.
Aplicant un escalat de 10 punts entre la puntuació mínima per a que els projectes siguin
estimats (15 punts) i la puntuació màxima que es pot obtenir (50 punts), s’estableixen
quatre trams de puntuació. S’ha considerat tram mig el que va de 25 a 34.99 punts atès
que aplega el conjunt més nombrós de sol·licituds.
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Aquesta primera iteració ha donat com a resultat els valors següents:
•
•
•
•

Nombre total de punts atorgats a les valoracions, susceptibles de considerar en els
càlculs (cal recordar que les puntuacions inferiors a 15 no s’han pres en
consideració): 1.150,7 punts.
Valor mig per punt en la primera iteració: 130,35 € / punt.
Interval d’increment o decreixement per tram: 5 €
Valors unitaris dels punts per trams:
- De 15 a 24,99 punts: 125,35 € / punt.
- De 25 a 34,99 punts: 130,35 € / punt.
- De 35 a 44,99 punts: 135,35 € / punt.
- De 45 a 50 punts:
140,35 € / punt.

Un cop realitzats aquests càlculs, s’ha procedit a determinar l’import dels ajuts atorgats,
amb les limitacions establertes a les bases de la convocatòria (no excedir la xifra de
20.000€, no superar la quantitat sol·licitada i no sobrepassar el 50% del cost total del
projecte/activitat subvencionat (article 11 de les bases de la convocatòria). Aquest
import ha estat de 147.512,21€.
B) Un cop realitzada aquesta primera iteració, s’ha procedit a realitzar-ne una segona
aplicant els mateixos criteris. L’import de la convocatòria que no ha estat atorgat
(2.487,79 €) s’ha dividit entre la suma de les puntuacions d’aquells projectes que no
havien arribat als límits dels ajuts en la primera iteració, és a dir, que eren susceptibles
de veure incrementat l’import a percebre.
El valor mig del punt s’ha aplicat al tram mig de les puntuacions i s’ha incrementat o
reduït el seu valor del punt en un interval proporcional al de la primera iteració. Els valors
dels punts resultants, s’han aplicat a les sol·licituds agrupades en els mateixos trams del
primer càlcul.
Aquesta segona iteració ha donat com a resultat els valors següents:
•
•
•
•

Nombre de punts atorgats a les sol·licituds susceptibles de veure incrementat l’ajut
a rebre després de la primera iteració: 1.111,10 punts
Valor mig per punt en la segona iteració: 2,24 € / punt.
Interval d’increment o decreixement per tram: 0,09 €.
Valors unitaris dels punts per trams:
- De 15 a 24,99 punts: 2,15 € / punt
- De 25 a 34,99 punts: 2,24 € / punt.
- De 35 a 44,99 punts: 2,33 € / punt.
- De 45 a 50 punts: 2,42 € / punt.

Un cop realitzats aquests càlculs, els imports resultants s’han sumat als de la primera
iteració i s’han aplicat un altre cop les limitacions establertes a la convocatòria. Totes les
xifres de valors monetaris han estat arrodonides a dos decimals.
L’import de les subvencions atorgades és de 149.882,33 €.
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Cinquè.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de CENT QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VUITANT-DOS EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS (149.882,33.- EUR), amb càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2018 de la
Diputació de Barcelona amb el següent detall:
NIF

Entitat

G65025512

Federació Coordinadora d'Entitats
Sardanistes de Barcelona

G59055525

Coordinadora d'Entitats del Poble Sec

G62106117
G64127269
G58079153
V58320409
G61685905
G62013990
G60738754
G65120305
G62809280
V43092121
G61652897
G61678645
G58338054
G58665084
G64049125
G58835075
G58186180
G65671059
G08892614
G66508029
G58346164

Projecte
Sardanes a Barcelona

Les activitats de cultura popular
motor de la creació, cohesió social i
integració al barri del Poble Sec
(Barcelona)
Coordinadora d'Associats per la llengua Programació d'activitats anuals de la
Catalana - CAL
CAL: el Correllengua 2018
Federació Catalana d'Entitats Catifaires Programació 2018
Federación de Casas Regionales y
Actividad Anual
Entidades Culturales en Cataluña
Federación de C. O. de Castilla-La
2018. Ciudadanos Castellano Mancha en Catalunya
Manchegos en Barcelona
Agrupació del Bestiari Festiu i Popular
La Transhumància de les Bèsties
de Catalunya
Festives l'any 2018
Federació de C. y C. Aragoneses en
Socio/Cultural Lúdico
Catalunya
Activitats anuals de foment i difusió
Associació Coordinadora d'Entitats de
de la cultura popular i tradicional
Bestiari de Barcelona
mitjançant el Bestiari Festiu associat
Unión de Asociaciones Galegas de
Galicia, terra encantada
Catalunya (UAGALCAT)
Federación de Asociaciones
Vive América - América Vive 2018
americanas en Catalunya - FASAMCAT
La Música al País. Les Bandes en
Federación Catalana de Sociedades
Concert: Música Simfònica i Popular i
Musicales
Tradicional en directe
Proyecto actividades generales FAC
Federación Andaluza de Comunidades
2018
Promoció dels Tres Tombs de
Federació Catalana dels Tres Tombs
Catalunya
Formació de curs mestres infantil i
Agrupament d'Esbarts Dansaires
museu itinerant
Federación de Asociaciones
Programa de actividades 2018
Extremeñas en Catalunya (FAEC)
Federació de Colles de Falcons de
Promoció dels Falcons. Projecte 2018
Catalunya
Coordinadora de Colles Castelleres de Activitats de la Coordinadora de
Catalunya (CCCC)
Colles Castelleres de Catalunya
Secretariat d'Entitats de Sants,
Comissions Cultura Popular
Hostafrancs i la Bordeta
Secretariat
Federació dels 3 tombs de Sant Antoni Cavalcada dels Tres Tombs de Sant
de Barcelona
Antoni de Barcelona
Federación de Entidades Culturales
Projecte anual d'activitats
Andaluzas en Cataluña (FECAC)
Federació Consell de Cultura Popular i L'Avenir de les Tradicions al Poble
Tradicional del Poble Sec
Sec
Celebració de 72 aplecs de la
Comissió d'Aplecs Sardanistes de les
sardana a les comarques de
Comarques Barcelonines
Barcelona

Import 2018

Operació
comptable/posició

2.983,50

1803002080/1

3.123,75

1803002080/2

4.375,47

1803002080/3

4.441,76

1803002080/4

2.167,50

1803002080/5

2.231,25

1803002080/6

6.496,03

1803002080/7

2.754,00

1803002080/8

2.677,50

1803002080/9

3.845,11

1803002080/10

2.422,50

1803002080/11

3.911,40

1803002080/12

3.977,70

1803002080/13

2.613,75

1803002080/14

2.000,00

1803002080/15

3.123,75

1803002080/16

4.030,74

1803002080/17

5.369,52

1803002080/18

4.242,88

1803002080/19

4.000,00

1803002080/20

4.818,80

1803002080/21

3.526,89

1803002080/22

3.712,52

1803002080/23
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NIF
G59392167
V59126490
G61990727
G58313164
G65746703

Entitat
Associació catalana de puntaires
Federación de Entidades Culturais
Galegas de Catalunya (FEGALCAT)
Federació Sabadell Cultura
Federació d'Entitats Culturals de Badia
del Vallès
Federació Coordinadora de diables de
la ciutat de Barcelona

G58042201

Federació Catalana d'Entitats Corals

G58899964

Federació d'Entitats de Cultura Popular
i Tradicional de Barcelona Vella i La
Casa dels Entremesos abans (As.
Coordinadora de Colles de Gegants i
Bestiari de Ciutat Vella de Barcelona)

G58298555
G64607674
G58450404
G58558602
G58680950
G58548116
G65521262
G43268077
G62121405

Federació d'Agrupacions de Sant Medir
Coordinadora de Pastorets de
Catalunya
Unió Colles Sardanistes de Catalunya
Federació d'Associacions Entitats i
Comissions d'Hostafrancs
Coordinadora Sardanista de l'Hospitalet
Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya
Federació Coordinadora de Grups de
Cultura Popular i Tradicional Catalana
de Terrassa
Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya
Coordinadora d'Entitats de Cultura
Andalusa de Terrassa

Activitats 2018
Cultura Galega. Galicia en Barcelona
y Catalunya en Galicia
13a Edició "Sabadell, Festa i
Tradició" . Activitats nadalenques
Dinamització d'entitats i d'activitats
culturals

5.094,16

Operació
comptable/posició
1803002080/24

3.447,34

1803002080/25

3.123,75

1803002080/26

5.369,52

1803002080/27

Reptes de Futur

4.574,35

1803002080/28

5.892,70

1803002080/29

5.672,42

1803002080/30

Projecte

2018: 100 anys difonent el cant coral
i els seus valors
Produccions externes i activitats de
promoció i difusió de Cultura Popular
d'arrel Tradicional Catalana i
singularitat barcelonina, festes,
tradicions, trobades, aplecs, fires,
mostres i imatgeria (programa 3)
Sant Medir 2018

Import 2018

3.898,15

1803002080/31

Difusió de Pastorets 2018

3.778,81

1803002080/32

Activitats Anuals Federació 2018

5.066,62

1803002080/33

Projectes anuals FAECH 2018

1.800,00

1803002080/34

Ensenyar i difondre la sardana

3.579,93

1803002080/35

Activitats geganteres 2018

4.818,80

1803002080/36

Activitats anuals Coordinadora

3.911,40

1803002080/37

El Ball de Bastons més viu

4.508,06

1803002080/38

Activitats anuals

2.500,00

1803002080/39

Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial de les subvencions concedides, per acord de la Junta de Govern de data
20 de juliol de 2017, que s'havien d'executar al 2017 i justificar com a màxim el
dia 28 de febrer de 2018, relatives a cultura popular i tradicional organitzades per
entitats culturals sense finalitat de lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
En data 23 de febrer de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar diverses convocatòries que incorporen les bases específiques per a
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l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a
favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2017, d’entre les quals es troba la
convocatòria i les bases específiques destinades a finançar activitats de cultura
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona
durant l’any 2017, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre
(Número convocatòria 8913/2017) (registre d’acords 52/2017).
En data 20 de juliol de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
resoldre la convocatòria 8913/2017 destinada a finançar activitats de cultura popular i
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
2017, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (registre d’acords
391/2017).
En l’esmentada resolució de data 20 de juliol de 2017 (registre de resolucions
391/2017) figurava l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents:
Núm. Operació
Comptable

NIF

1703003201/28

G66462854

1703003201/105

Entitat

Associació Balls Populars
Sant Sadurní d'Anoia
Centro Cultural Andaluz
G58545005
Plaza Macael

1703003201/113

G08874174 Ateneu Cultural Catalonia

1703003201/134

G60915121

Esbart Infantil i Juvenil Rosa
d'Abril de Castellterçol

1703003201/166

G08978470

Casal Familiar de
Viladecavalls

1703003201/181

G65114613 Diables de Ribes Colla Jove

1703003201/184

G62803143

1703003201/186

Grup de Diables Llamps i
Trons
Assoc. de Diables Els
G65363483
Cremats de la Múnia

1703003201/188

G66559287 Associació COET

1703003201/196

G63813000

1703003202/1
1703003202/31
1703003202/42

Associació Sociocultural
P.I.C.
Centre Catòlic de Mataró V08996829
Sala Cabanyes
Agrupació Sardanista El
G58248683
Masnou
Colla de Geganters de
G60988086
Vacarisses

Projecte

Import
Concedit
2017

ABPSSA, any bastoner

1.785 €

Romería del Rocío

1.311 €

Exhibició de colles
veteranes sardanistes de
Barcelona i província

1.288 €

enDANSA't

1.242 €

47a Trobada dels Petits
Caramellaires del Baix
Llobregat
Actes de celebració 25è
aniversari Ball de Diables
de Ribes Colla Jove 25
anys jugant amb foc
I Trobada Bestiari de Foc i
Tabals de Martorelles
Correfoc 36è aniversari
COET'17 (Certamen obert
d'espectacles tradicionals
amb pirotècnia)
Fira de St. Jordi (St. Jordi
de Colors)
Restauració elements
escenogràfics
Difusió de balls tradicionals
catalans
11a Fira del Món Geganter
7 i 8 octubre

1.150 €

1.632 €
1.334 €
1.006 €
1.000 €
870 €
1.127 €
1.000 €
1.035 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. Operació
Comptable

NIF

1703003202/48

G58126285

1703003202/49

Entitat

Associació Agrupació Cultural
del Bages
Asoc. Casa Candela,
organización por y para la
G66552027
divulgación y promoción de la
cultura y el arte flamenco

Projecte
Memorial Vicens Orriols

1.035 €

Commemoració 4rt
Centenari naixement
Esteban Murillo

1.035 €

34ena Mostra Internacional
de Dansa Popular
Símiles entre Madrid –
Barcelona
Festes de Primavera Sant
Jordi

1703003202/66

G58161191 Esbart Dansaire Sant Marçal

1703003202/101

G08672719

1703003202/102

V08538910 Centre Aragonés de Sarrià

1703003202/117

G61459871

1703003202/122

G59032284 Amics del camell

Canvi de roba

1703003202/129

Hogar Extremeño de
G08803132
Barcelona

1703003202/132

G62847629

Celebració Festes Patronals
2017
Nova imatge vestits de
Diablesses de la Geltrú
(colla gran)

1703003202/134

G63773402 Espai País Valencià

1703003202/142

1703003202/143
1703003202/151
1703003202/156

G60082302

Asociación Casa de Madrid
en Barcelona
C.C.A. Casa de Priego de
Córdoba en Terrassa

Ball de Diablesses i Diables
de la Geltrú

Centro Aragonès de
l'Hospitalet de Llobregat

Xuntanza d'Associacions
G66248659 Culturals Gallegues de
Catalunya
Hermandad Nuestra Sra. del
G60543733
Rocío de Badia del Vallès
Círculo de Castilla y León en
G08956799
Barcelona

1703003202/160

G60456878 Geganters de Gràcia

1703003202/166

V63170609

Cultural Colla Mitjana
Gegants Montcada i Reixac

1703003202/172

G63397699 Societat Coral la Cuitora

1703003202/175

G66192733

1703003202/176

Associació els Galls del
Diable
Associació Geganters de
G66806944
Ribes

Import
Concedit
2017

Premi literari

989 €
920 €
920 €
799,50 €
550 €
758,50 €
758,50 €

Divendres a Casa València

758,50 €

Promoción cultura
aragonesa y catalana
(intercambios culturales y
festivales) y participación en
el Foro de las Culturas

717,50 €

Certamen de Gaita i Sacs
de Gemecs

717,50 €

Romería del Rocío en
Cataluña
Certamen de poesía
"Amanecer Literario"
Reforma i vestuari dels
capgrossos de la colla
Geganters de Gràcia

656 €
635,50 €
615 €

Remolc geganter

1.081 €

Grana concert de Festa
Major, fragments d'òpera,
interpretat per els cantaires
conjuntament amb els
músics, pianista, violinista,
bateria, guitarra

1.012 €

Les Bestioletes del Diable

650 €

65è Aniversari dels Gegants
de Ribes

920 €
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A l’apartat 5 de la convocatòria 8913/2017 relatiu al període d’execució s’estableix que
el període d’execució serà entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.
A l’apartat 22 de la convocatòria 8913/2017 relatiu al termini i forma de justificació
s’estableix que les subvencions hauran de justificar-se com a màxim el dia 28 de
febrer de 2018.
Així mateix, l’apartat 23.a de la convocatòria 8913/2017 estableix que:
“Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir l’entitat beneficiària per tal que la
presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la comunicació del requeriment, 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.”
Malgrat els requeriments adreçats a les entitats esmentades anteriorment, aquestes no
han presentat la documentació de la justificació o bé, no ha esmenat la documentació
justificativa presentada.
FONAMENTS DE DRET
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 23 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Barcelona (aprovada definitivament per acord del Ple de 30
d’octubre de 2008), regulava la justificació de les subvencions i, concretament, la seva
obligatorietat, la forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la
comprovació de l’adequada justificació de la subvenció.
Vist que 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 en el BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per decret
de la Presidència (ref. reg. 8535/17) de data 5 de setembre de 2017, rectificat per
decret de la Presidència (ref. reg. 8656/2017) de data 14 de setembre de 2017 (BOPB
de 19 de setembre de 2017), estableix que l’aprovació de la convocatòria i la
concessió de subvencions en concurrència correspon a la Junta de Govern, per
delegació de la Presidència i que, atès que la competència per a la revocació no esta
delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, la revocació dels
ajuts no justificats.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. REVOCAR inicialment les subvencions següents atorgades a
Núm. Operació
Comptable

NIF

1703003201/28

G66462854

1703003201/105

Entitat

Associació Balls Populars
Sant Sadurní d'Anoia
Centro Cultural Andaluz
G58545005
Plaza Macael

1703003201/113

G08874174 Ateneu Cultural Catalonia

1703003201/134

G60915121

Esbart Infantil i Juvenil Rosa
d'Abril de Castellterçol

1703003201/166

G08978470

Casal Familiar de
Viladecavalls

1703003201/181

G65114613 Diables de Ribes Colla Jove

1703003201/184

G62803143

1703003201/186

Grup de Diables Llamps i
Trons
Assoc. de Diables Els
G65363483
Cremats de la Múnia

1703003201/188

G66559287 Associació COET

1703003201/196

G63813000

1703003202/1

V08996829

1703003202/31

G58248683

1703003202/42

G60988086

1703003202/48

G58126285

1703003202/49

G66552027

1703003202/66

G58161191 Esbart Dansaire Sant Marçal

1703003202/101

G08672719

Associació Sociocultural
P.I.C.
Centre Catòlic de Mataró Sala Cabanyes
Agrupació Sardanista El
Masnou
Colla de Geganters de
Vacarisses
Associació Agrupació Cultural
del Bages
Asoc. Casa Candela,
organización por y para la
divulgación y promoción de la
cultura y el arte flamenco

Asociación Casa de Madrid
en Barcelona

Projecte

Import
Concedit
2017

ABPSSA, any bastoner

1.785 €

Romería del Rocío

1.311 €

Exhibició de colles
veteranes sardanistes de
Barcelona i província

1.288 €

enDANSA't

1.242 €

47a Trobada dels Petits
Caramellaires del Baix
Llobregat
Actes de celebració 25è
aniversari Ball de Diables
de Ribes Colla Jove 25
anys jugant amb foc
I Trobada Bestiari de Foc i
Tabals de Martorelles
Correfoc 36è aniversari
COET'17 (Certamen obert
d'espectacles tradicionals
amb pirotècnia)
Fira de St. Jordi (St. Jordi
de Colors)
Restauració elements
escenogràfics
Difusió de balls tradicionals
catalans
11a Fira del Món Geganter
7 i 8 octubre

1.150 €

1.632 €
1.334 €
1.006 €
1.000 €
870 €
1.127 €
1.000 €
1.035 €

Memorial Vicens Orriols

1.035 €

Commemoració 4rt
Centenari naixement
Esteban Murillo

1.035 €

34ena Mostra Internacional
de Dansa Popular
Símiles entre Madrid –
Barcelona

989 €
920 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. Operació
Comptable

NIF

Entitat

1703003202/102

V08538910 Centre Aragonés de Sarrià

1703003202/117

G61459871

1703003202/122

G59032284 Amics del camell

1703003202/129

G08803132

Hogar Extremeño de
Barcelona

1703003202/132

G62847629

Ball de Diablesses i Diables
de la Geltrú

1703003202/134

G63773402 Espai País Valencià

1703003202/142

1703003202/143
1703003202/151
1703003202/156

G60082302

C.C.A. Casa de Priego de
Córdoba en Terrassa

Centro Aragonès de
l'Hospitalet de Llobregat

Xuntanza d'Associacions
G66248659 Culturals Gallegues de
Catalunya
Hermandad Nuestra Sra. del
G60543733
Rocío de Badia del Vallès
Círculo de Castilla y León en
G08956799
Barcelona

1703003202/160

G60456878 Geganters de Gràcia

1703003202/166

V63170609

Cultural Colla Mitjana
Gegants Montcada i Reixac

1703003202/172

G63397699 Societat Coral la Cuitora

1703003202/175

G66192733

1703003202/176

Associació els Galls del
Diable
Associació Geganters de
G66806944
Ribes

Projecte
Festes de Primavera Sant
Jordi
Premi literari
Canvi de roba
Celebració Festes Patronals
2017
Nova imatge vestits de
Diablesses de la Geltrú
(colla gran)

Import
Concedit
2017
920 €
799,50 €
550 €
758,50 €
758,50 €

Divendres a Casa València

758,50 €

Promoción cultura
aragonesa y catalana
(intercambios culturales y
festivales) y participación en
el Foro de las Culturas

717,50 €

Certamen de Gaita i Sacs
de Gemecs

717,50 €

Romería del Rocío en
Cataluña
Certamen de poesía
"Amanecer Literario"
Reforma i vestuari dels
capgrossos de la colla
Geganters de Gràcia

656 €
635,50 €
615 €

Remolc geganter

1.081 €

Grana concert de Festa
Major, fragments d'òpera,
interpretat per els cantaires
conjuntament amb els
músics, pianista, violinista,
bateria, guitarra

1.012 €

Les Bestioletes del Diable

650 €

65è Aniversari dels Gegants
de Ribes

920 €

concedides per acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2017, les quals
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de
desembre de 2017, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 2018, ja que, malgrat els
requeriments efectuats, l’entitat beneficiària no ha presentat la documentació
justificativa, o bé, no ha esmenat els defectes de la documentació justificativa
especificada a la convocatòria 8913/2017.
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Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per a què presentin les
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, amb l’advertiment que en cas de no presentar
cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva de la subvenció concedida per
acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2017 (registre d’acords 391/2017).
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les entitats descrites al dispositiu primer per al
seu coneixement i efectes.”
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial de les subvencions concedides, per acord de la Junta de Govern de data
20 de juliol de 2017, que s'havien d'executar al 2017 i justificar com a màxim el
28 de febrer de 2018, relatives a activitats anuals de foment i difusió de cultura
popular impulsades o organitzades per federacions de caràcter cultural.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
En data 23 de febrer de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar diverses convocatòries que incorporen les bases específiques per a
l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a
favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2017, d’entre les quals es troba la
convocatòria i les bases específiques destinades a finançar activitats anuals de foment
i difusió de la cultura popular i tradicional durant l’any 2017 organitzades o impulsades
per federacions de caràcter cultural. (Número convocatòria 8923/2017) (registre
d’acords 52/2017).
En data 20 de juliol de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
resoldre la convocatòria 8923/2017 destinada a finançar activitats anuals de foment i
difusió de la cultura popular i tradicional durant l’any 2017 organitzades o impulsades
per federacions de caràcter cultural (registre d’acords 392/2017).
En l’esmentada resolució de data 20 de juliol de 2017 (registre de resolucions
392/2017) figurava l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents:
Núm. Operació
NIF
Comptable
1703003150/25

G58336124

1703003150/11

V62469515

Import Concedit
2017

Entitat

Projecte

Coordinadora
de
Geganters de Barcelona
Coordinadora de colles
de diables i bestiari de
foc de Barcelona

Foment, promoció i recerca
3.454,50 €
per a l'activitat gegantera
Promoció del món del foc a
3.300 €
Barcelona
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A l’apartat 5 de la convocatòria 8923/2017 relatiu al període d’execució s’estableix que
el període d’execució serà entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.
A l’apartat 22 de la convocatòria 8923/2017 relatiu al termini i forma de justificació
s’estableix que les subvencions hauran de justificar-se com a màxim el dia 28 de
febrer de 2018.
Així mateix, l’apartat 23.a de la convocatòria 8913/2017 estableix que:
“Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir l’entitat beneficiària per tal que la
presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la comunicació del requeriment, 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.”
Malgrat els requeriments adreçats a les entitats esmentades anteriorment, aquestes no
han presentat la documentació de la justificació o bé, no ha esmenat la documentació
justificativa presentada.
FONAMENTS DE DRET
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 23 de l’Ordenança general de subvencions
de la Diputació de Barcelona (aprovada definitivament per acord del Ple de 30
d’octubre de 2008), regula la justificació de les subvencions i, concretament, la seva
obligatorietat, la forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la
comprovació de l’adequada justificació de la subvenció.
Vist que 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 en el BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per decret
de la Presidència (ref. reg. 8535/17) de data 5 de setembre de 2017, rectificat per
decret de la Presidència (ref. reg. 8656/2017) de data 14 de setembre de 2017 (BOPB
de 19 de setembre de 2017), estableix que l’aprovació de la convocatòria i la
concessió de subvencions en concurrència correspon a la Junta de Govern, per
delegació de la Presidència i que, atès que la competència per a la revocació no esta
delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, la revocació dels
ajuts no justificats.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. REVOCAR inicialment les subvencions següents atorgades a
Núm. Operació
NIF
Comptable
1703003150/25

G58336124

1703003150/11

V62469515

Entitat

Projecte

Import
Concedit
2017

Coordinadora de Geganters Foment, promoció i recerca
3.454,50 €
de Barcelona
per a l'activitat gegantera
Coordinadora de colles de
Promoció del món del foc a
diables i bestiari de foc de
3.300 €
Barcelona
Barcelona

concedides per acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2017, les quals
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de
desembre de 2017, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 2018, ja que, malgrat els
requeriments efectuats, l’entitat beneficiària no ha presentat la documentació
justificativa, o bé, no ha esmenat els defectes de la documentació justificativa
especificada a la convocatòria 8923/2017.
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per a què presentin les
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, amb l’advertiment que en cas de no presentar
cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva de la subvenció concedida per
acord de la Junta de Govern de data 20 de juliol de 2017 (registre d’acords 392/2017).
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les entitats descrites al dispositiu primer per al
seu coneixement i efectes.”
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació
inicial dels ajuts atorgats per acord de la Junta de Govern de data 9 de novembre
de 2017 (convocatòria 9243/2017) destinats a finançar fires, mostres, mercats i
festivals artístics de referència.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
En data 29 de juny de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i
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Esports, amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de
referència per a l’any 2017 (Número convocatòria 9243/2017) (registre d’acords
332/2017).
En data 9 de novembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
resoldre la convocatòria 9243/2017 destinada a finançar fires, mostres, mercats i
festivals artístics de referència per a l’any 2017 (registre d’acords 610/17).
En l’esmentada resolució de data 9 de novembre de 2017 (registre de resolucions
610/2017) figurava l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents:
Núm. Operació
NIF
comptable

Entitat

Projecte

1703004745.12
1703004745.14

Fundació Cívica Esperanzah
Ruva producciones, SLU

Festival Esperanzah
Festival Acròbates

G66827643
B66250143

Import
Concedit
2017
8.000€
10.000€

A l’apartat 3 de la convocatòria 9243/2017 relatiu al període d’execució s’estableix que
el període d’execució serà entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.
A l’apartat 20 de la convocatòria 9243/2017 relatiu al termini i forma de justificació
s’estableix que les subvencions hauran de justificar-se com a màxim el dia 28 de
febrer de 2018.
Així mateix, l’apartat 21.2 de la convocatòria 9243/2017 estableix que:
“Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en
un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu
pagament.”
Malgrat els requeriments adreçats a les entitats esmentades anteriorment, aquestes no
han presentat la documentació de la justificació o bé, no ha esmenat la documentació
justificativa presentada.
FONAMENTS DE DRET
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol; així com els articles 38 a 40 de 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, regula la justificació de les subvencions i, concretament, la seva
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obligatorietat, la forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la
comprovació de l’adequada justificació de la subvenció.
Vist que 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 en el BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per decret
de la Presidència (ref. reg. 8535/17) de data 5 de setembre de 2017, rectificat per
decret de la Presidència (ref. reg. 8656/2017) de data 14 de setembre de 2017 (BOPB
de 19 de setembre de 2017), estableix que l’aprovació de la convocatòria i la
concessió de subvencions en concurrència correspon a la Junta de Govern, per
delegació de la Presidència i que, atès que la competència per a la revocació no esta
delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, la revocació dels
ajuts no justificats.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. REVOCAR inicialment les subvencions següents atorgades a
Núm. Operació
NIF
comptable

Entitat

Projecte

1703004745.12
1703004745.14

Fundació Cívica Esperanzah
Ruva producciones, SLU

Festival Esperanzah
Festival Acròbates

G66827643
B66250143

Import
Concedit
2017
8.000€
10.000€

concedides per acord de la Junta de Govern de data 9 de novembre de 2017, les quals
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de
desembre de 2017, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 2018, ja que, malgrat els
requeriments efectuats, l’entitat beneficiària no ha presentat la documentació
justificativa, o bé, no ha esmenat els defectes de la documentació justificativa
especificada a la convocatòria 9243/2017.
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per a què presentin les
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017, amb l’advertiment que en cas de no
presentar cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva de la subvenció
concedida per acord de la Junta de Govern de data 9 de novembre de 2017 (registre
d’acords 610/2017).
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les entitats descrites al dispositiu primer per al
seu coneixement i efectes.”
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67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
de subvencions amb l'objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres
simfòniques, de cambra i cobles simfòniques de caire professional i estable.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius, el suport a la difusió musical als
municipis i el suport als creadors a l’àmbit local. Dins d’aquest àmbit d’actuació, es
considera necessari oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves
polítiques culturals, mitjançant la creació i atenció a circuits de difusió de la música als
municipis i a les estratègies de creació i formació de nous públics.
El projecte artístic d’una orquestra ofereix un cicle permanent que permet la projecció
de la música clàssica a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i
social dels municipis, la difusió i formació musical a tot tipus de públic i la recerca de
nous repertoris i noves formes d’expressió musical.
Donar suport al desenvolupament del projecte artístic d’una formació orquestral
estable i professional i d’una temporada anual formada per a produccions pròpies de
qualitat, millora la gestió del projecte artístic de l’Orquestra i ajuda a la seva projecció
fora de l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic
cap als concerts.
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).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 12 d’abril de
2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes i
activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals
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i estables que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona a l’any 2018, per
un import màxim de cent cinquanta mil euros (150.000.- EUR).
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),
es va publicar en data 20 d’abril de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província amb número d’identificació 394139.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que es va celebrar el dia 4 de juliol de 2018.
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en què valora les sol·licituds
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
Atès que estava previst a la clàusula 10 de la convocatòria la possibilitat d’habilitar
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47901 depenent dels possibles ens
beneficiaris, s’ha fet necessari aquesta habilitació per donar resposta a una societat
anònima limitada.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 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, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vist l'apartat I.2.a) del Decret de Presidència núm. 6737/2018, de 28 de juny, sobre
nomenaments dels membres de la Junta de Govern, delegació de competència per
part de la Presidència i regim de sessions (publicat al BOPB de 3 de juliol de 2018)
que atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria
i la concessió de subvencions en concurrència.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres
simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables a l’any 2018
(número convocatòria 9823/2018) d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi
relacionen:
NIF
G65718124
G62415427
G63152060
G59927590
A58683848
G65081663
G66112608
G65874026
G62334925

ENTITAT
Associació Amics de
l'Orquestra de Cambra de
Granollers
Orquestra de Cambra Terrassa
48

ACTIVITAT
Orquestra de Cambra de
Granollers. Temporada 17-18

Temporada de l’Orquestra de
Cambra de Terrassa 48
Concerts de l’Orquestra
Fundació privada música
Simfònica Sant Cugat 2017simfònica de Sant Cugat
2018
Associació Orquestra de
Programa de suport a les
Cambra Catalana
formacions orquestrals locals
Orquestra Simfònica del Vallès, Concerts de l’OSV, temporada
SAL
2017/18
Associació Musical Eduard
Temporada de concerts de la
Toldrà
Camerata Eduard Toldrà
Associació Cultural Manfred
Dibuixant el Barroc
(Orquestra Barroca de
Barcelona)
Temporada 2017/18 de
Orquestra de Cambra de
l’Orquestra de Cambra del
Vilafranca
Penedès
Associació Cor i Orquestra
Temporada Lírica Ciutat de
Simfònica Harmonia
Calella 2017/2018

Puntuació

Import
concedit

154

21.700 €

162

22.800 €

118,5

12.150 €

113,5

11.650 €

198

46.600 €

104

9.250 €

104

9.250 €

109

9.650 €

90,5

6.850 €
149.900 €

Segon. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als
projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de
caire professional i estable, segons estableix la convocatòria i les bases especifiques i
atenent a la disponibilitat pressupostària:
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a l’article 9 de la convocatòria i les bases específiques.
La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 200 punts.
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 80 punts i han
estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com
estableix l’article 9 de la convocatòria i les bases específiques.
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Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, al seu article 11, la subvenció
concedida serà com a màxim del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionats i
fins a esgotar la consignació pressupostària.
Quan al pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’inclouen despeses de personal de
l’equip directiu, de gestió, administratiu o comercial imputable a l’activitat objecte de la
sol·licitud o despeses per servei de direcció, gestió, administració o comercials que siguin
facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societat, s’estableix un percentatge
màxim del 50% en despesa sobre el pressupost total del projecte pel qual es demana
subvenció tal i com es recull al punt 16 de la convocatòria.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no
subvencionables (establertes a l’article 17) no s’han tingut en consideració a l’hora d’atorgar
la subvenció.
Criteri a. Qualitat artística de la formació (fins a 50 punts). S’ha valorat:
Criteri a1. La trajectòria professional del responsable artístic o director titular, fins a 20
punts. En aquest apartat s’ha considerat l’experiència i participació del director artístic en
altres orquestres o projectes similars, tant a nivell nacional com internacional. S’ha valorat
positivament que el responsable artístic tingui l’especialització professional de director
d’orquestres.
Criteri a2. La trajectòria professional dels caps de corda, fins a 10 punts. En aquest apartat
s’ha considerat l’experiència i participació dels diferents caps de corda en altres orquestres,
tant a nivell nacional com internacional, especificant si ha participat com a cap de corda,
com a assistent, etc. Es valorarà positivament també que els caps de corda hagin actuat
com a solistes d’orquestra i en projectes de música de cambra.
Criteri a3. La col·laboració amb altres formacions musicals, fins a 10 punts. En aquest
apartat s’ha considerat la col·laboració de l’orquestra amb altres formacions musicals així
com formacions d’altres disciplines artístiques (teatre, dansa, etc)
Criteri a4. La participació de solistes i directors convidats, fins a 10 punts. S’han valorat
positivament els projectes amb una major diversitat de solistes i directors convidats, així
com la trajectòria professional i reconeixement dels mateixos. S’ha considerat positivament
aquelles orquestres que fan una aposta arriscada per convidar a solistes i directors
emergents del teixit musical del país.
Criteri b. Interès del repertori (fins a 40 punts). S'ha valorat:
Criteri b1. L’interès artístic i coherència del repertori, fins a 20 punts. En aquest apartat s’ha
considerat positivament la coherència i qualitat musical del repertori, així com la diversitat
d’autors i tipologia d’obres. També s’han valorat positivament aquelles formacions que fan
una aposta, en el seu repertori, d’obres d’autors catalans.
Criteri b2. La innovació i l’originalitat del repertori, fins a 10 punts. S’ha valorat positivament
la recuperació d’obres poc conegudes, la inclusió d’obres de risc, d’autors contemporanis i
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d’altres gèneres com el jazz, música de cinema i músiques populars. També s’han
considerat positivament les formacions que fan un esforç per estrenar obres de joves
compositors, sobretot de l’àmbit català.
Criteri b3. La incorporació de propostes adreçades a la captació de públics, fins a 10 punts.
En aquest apartat s’ha valorat positivament la incorporació de nous formats com
audiovisuals, i en general aquelles propostes amb un repertori o format que pot suscitar un
interès de públics que no són habituals en els concerts de les orquestres. També s’han
considerat positivament els concerts adreçats a públic familiar, i aquelles propostes en què
han integrat una direcció escènica al concert. També s’han valorat positivament les
formacions que tenen una política de preus accessibles (reduccions per joves, jubilats, etc.) i
les que incorporen venda d’entrades des del seu web.
Criteri c. Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 40 punts). S’ha
valorat:
Criteri c1. L’existència d’un programa pedagògic i social, fins a 20 punts. S’han considerat
tots aquells projectes i activitats que serveixen per acostar les activitats de l’orquestra a la
ciutadania, com poden ser: projectes participatius adreçats tant a la ciutadania en general
com a col·lectius i grups amateurs, assajos oberts, masterclass, xerrades divulgatives,
programes per acostar la música a diferents col·lectius (hospitals, presons, tercera edat,
persones amb risc d’exclusió social, entre d’altres), convenis de col·laboració amb
conservatoris per incorporar alumnes en pràctiques professionals, concerts per a escolars i
acords amb escoles per tal de millorar l’educació musical dels alumnes, entre d’altres.
Criteri c2. L’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 20 punts. S’han valorat
positivament aquelles orquestres que disposen d’un pla de comunicació integral o, en el seu
defecte, s’han valorat les accions concretes de comunicació que realitzen, tals com:
disposar de web pròpia, utilitzar xarxes socials, fer difusió als mitjans de comunicació locals,
comarcals o nacionals, disposar de base de dades i fer difusió de les seves activitats de
forma regular, tenir imatge gràfica i fer impressió dels seus programes.
Criteri d. Activitat territorial (fins a 40 punts). S’ha valorat:
Criteri d1. Els concerts realitzats en el municipi de l’espai de residència, fins a 20 punts.
Aquest criteri s’ha valorat donant la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 15
o més concerts en el municipi de residència i s’ha disminuït progressivament en base al
següent barem, que consta al punt 9 criteri d:
15 concerts o més
Entre 13 i 14
Entre 11 i 12
Entre 9 i 10
Entre 7 i 8
Entre 5 i 6
Entre 3 i 4
2 concerts
1 concert

20 punts
18 punts
15 punts
12 punts
10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts
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Criteri d2. Les contractacions professionals en programacions estables, cicles i festivals
professionals que es facin fora del municipi de l’espai de residència, fins a 20 punts. S’ha
donat la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 25 o més concerts fora del
municipi de l’espai de residència i s’ha disminuït progressivament en base al següent barem,
que consta al punt 9 criteri d:
25 concerts o més
Entre 21 i 24
Entre 17 i 20
Entre 13 i 16
Entre 9 i 12
Entre 7 i 8
Entre 5 i 6
Entre 3 i 4
2 concerts
1 concert

20 punts
18 punts
15 punts
12 punts
9 punts
7 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punt

Criteri e. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 30 punts). S’ha valorat:
Criteri e1. Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 10 punts. S’ha valorat
positivament si tenen un pressupost de despeses equilibrat entre els diferents conceptes
(personal integrat en l’estructura de l’entitat, contractació de serveis artístics, contractació de
serveis de gestió, despeses de producció de l’activitat, comunicació i promoció de públics,
programes educatius i comunitaris, entre d’altres) i coherent amb la proposta presentada.
Criteri e2. Ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 10 punts. Aquest criteri s’ha
valorat donant la puntuació màxima en aquells projectes que obtenen un 50% dels
ingressos per caixets o taquilla i s’ha disminuït progressivament, establint un mínim d’un
30% dels ingressos per aquests conceptes, segons els següent barem, que consta al punt 9
criteri e:
% ingressos provinents de caixets o taquilla
50% o més del pressupost
Entre el 45% i el 49% del pressupost
Entre el 40% i el 44% del pressupost
Entre el 35% i el 39% del pressupost
Entre el 30% i 34% del pressupost

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts

Criteri e3. Patrocini i mecenatge o altres fonts de d’autofinançament, fins a 10 punts. Aquest
criteri s’ha valorat donant la puntuació màxima en aquells projectes que obtenen un 15%
dels ingressos per patrocini i mecenatge i s’ha disminuït progressivament de la forma
següent, que consta al punt 9 criteri e:
% ingressos provinents de patrocini i mecenatge
15 % o més del pressupost
Entre el 11% i el 14% del pressupost
Entre el 8% i 10% del pressupost
Entre 4% i 7% del pressupost
Entre l’1% i el 3% del pressupost

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts
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Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:
NIF
G65718124
G62415427
G63152060
G59927590
A58683848
G65081663
G66112608
G65874026
G62334925

ENTITAT

a

Associació
Amics
de
l'Orquestra de Cambra de
Granollers
Orquestra
de
Cambra
Terrassa 48
Fundació
privada
música
simfònica de Sant Cugat
Associació
Orquestra
de
Cambra Catalana
Orquestra
Simfònica
del
Vallès, SAL
Associació Musical Eduard
Toldrà
Associació Cultural Manfred
(Orquestra
Barroca
de
Barcelona)
Orquestra de Cambra de
Vilafranca
Associació Cor i Orquestra
Simfònica Harmonia

Criteris valoració
b
c

d

e

Total
punts

42,5

31,5

30

25

25

154

39,5

31,5

30

40

21

162

35

17,5

25

17

24

118,5

33,5

22

17

21

20

113,5

49

40

40

40

29

198

28,5

21

23,5

13

18

104

36

16

24

15

13

104

32,5

18,5

21

12

25

109

24

16,5

10

13

27

90,5

Procediment aplicat per atorgar el suport als projectes segons estableixen la
convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix l’article 11 de la convocatòria i les bases específiques, una vegada
valorats els projectes de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques,
segons els criteris de valoració establerts en el punt novè, i en funció de la disponibilitat
pressupostària, l’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionats es
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total dels projectes activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació
pressupostària fixada.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base
novena s’ha aplicat el barem informat al punt 11 de la convocatòria donant un major valor
per punt a aquells projectes que han obtingut les puntuacions més elevades.
Total punts
175-200
150-174
125-149
110-124
95-109
80-94

Import
punt
280 €
190 €
175 €
160 €
150 €
140 €

per

Import màxim per
tram
50.000 €
32.000 €
25.000 €
18.000 €
15.000 €
12.000 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Atenent a la disponibilitat pressupostària i tal i com es recull al darrer paràgraf de la base 11
de la convocatòria s’ha procedit a disminuir, proporcionalment, l’import per punt segons tram
de puntuació amb la finalitat d’ajustar-se al pressupost total de la convocatòria:
Total
punts
175-200
150-174
125-149
110-124
95-109
80-94

Import
punt
280 €
190 €
175 €
160 €
150 €
140 €

per

Reducció
aplicada
16%
26%
31%
36%
41%
46%

Import per
punt
235,20 €
140,60 €
120,75 €
102,40 €
88,50 €
75,60 €

S’ha procedit a l’arrodoniment a l’alça, a unitats de cinquanta, dels ajuts atorgats.

Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes
actuacions per un import de cent quaranta-nou mil nou-cents euros (149.900.- EUR),
dels quals cent tres mil tres-cents euros (103.300.- EUR) corresponen a l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/48904 i quaranta-sis mil sis-cents euros (46.600.- EUR)
corresponen a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47901 del pressupost de
despeses de 2018 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall:
NIF
G65718124
G62415427
G63152060
G59927590
A58683848
G65081663
G66112608
G65874026
G62334925

ENTITAT SOL·LICITANT
Associació Amics de l'Orquestra de Cambra
de Granollers
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Fundació privada música simfònica de Sant
Cugat
Associació Orquestra de Cambra Catalana
Orquestra Simfònica del Vallès, SAL
Associació Musical Eduard Toldrà
Associació Cultural Manfred (Orquestra
Barroca de Barcelona)
Orquestra de Cambra de Vilafranca
Associació Cor i Orquestra Simfònica
Harmonia

Import
concedit

Operació
comptable /
posició

21.700 €

1803002699.1

22.800 €

1803002699.2

12.150 €

1803002699.3

11.650 €
46.600 €
9.250 €

1803002699.4
1803002699.5
1803002699.6

9.250 €

1803002699.7

9.650 €

1803002699.8

6.850 €

1803002699.9

149.900 €

Quart. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
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Gerència de Serveis de Biblioteques
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'autorització
i disposició d'una despesa amb l'objecte de procedir a tramitar els pagaments de
les actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2012-2015" que han quedat justificades en temps i forma, a l’Ajuntament
d’Esparraguera.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per decret del diputat Delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de
Barcelona núm. 8912/13, de 15 d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) de 28 d’octubre de 2013, les quals estableixen, entre d’altres
aspectes, els terminis màxims d’execució i de justificació de les actuacions
aprovades a la seva empara, essent aquests el 31 de desembre de 2017 i el 31 de
març de 2018, respectivament.
2. En el marc d’aquestes instruccions varen aprovar-se les següents actuacions en
l’àmbit de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports
Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Codi XGL

Ajuntament
d’Esparreguera

P0807500D

Manteniment
Biblioteca
d’Esparreguera

14/X/107436

Aportació de
la Diputació
(EUR)
230.000 €

Núm. expedient
SIGC
2014/0003529

Núm.
registre
acte
271/14

3. El saldo pendent de justificar de les actuacions esmentades no es va incorporar
com a romanent al pressupost corporatiu de l’any 2018, per la qual cosa escau
habilitar-lo amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i pels imports que es
detallen a l’apartat primer de la present resolució, amb l’objecte de procedir a la
tramitació dels pagaments dels imports que han quedat justificats en temps i forma
pels ens locals.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2016, aprovada per decret núm. 3048/16, de
14 d’abril de 2016 (BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per
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decret de Presidència núm. 8535/17, de 5 de setembre de 2017, rectificat per decret
núm. 8656/17, de 14 de setembre de 2017 (BOPB de 19 de setembre de 2017).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Únic. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa total de 73.692,18 euros amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost corporatiu, amb l’objecte de
procedir a tramitar els pagaments de les actuacions derivades de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en l’àmbit de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports, que han quedat justificades en temps i forma, i que es
detallen a continuació:
Aplicació pressupostària
G/40200/33210/76240

Import (EUR)
73.692,18 Eur
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Ens destinatari

NIF

Actuació

Codi XGL

Aportació
de la
Diputació
(EUR)

Núm.
expedient

Núm.
registre
acte

Aj.
d’Esparreguera

P0807500D

Manteniment
Biblioteca
d’Esparreguera

14X107436

230.000 €

2014/0003529

271/14

Import de
l’AUTORIT
ZACIÓ i
DISPOSICI
Ó (EUR)
73.692,18€

Num.
document
comptable

Posició

1803001888

01
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Gerència de Serveis d’Educació
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, per al
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de
Barcelona, per all període 2016-2018, així com els corresponents annexos.- 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
1. L’educació infantil de primer cicle és un àmbit estratègic fonamental a l’hora de
promoure els drets i les oportunitats dels infants. Ofereix oportunitats de
desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional en plenes garanties en una
etapa primerenca determinant per la trajectòria vital futura. Les escoles bressol
suposen per a la gran majoria dels nens i nenes la primera ocasió de participar en
un context social fora de la seva família. Al mateix temps, les polítiques en l’àmbit
de les escoles bressol han esdevingut un recurs bàsic de les més àmplies polítiques
d’atenció a les famílies. Les escoles bressol faciliten la conciliació de la vida laboral
i familiar i aporta un component educatiu que permet el desenvolupament ple de
l’infant.
2. Des de la Gerència de Serveis d’Educació es reconeix el valor determinant de
l’escola bressol en l’àmbit educatiu i per aquest motiu recolza i impulsa el
sosteniment de les polítiques d’escola bressol a través d’una trajectòria
consolidada. Aquesta aposta ha implicat la generació de recursos tècnics i
econòmics destinats al funcionament dels centres. Aquesta convocatòria és
l’instrument que fa possible la integració de totes les línies d’ajut i finançament, que
fins ara es duien a terme, en un instrument únic. Aquesta revisió i ajustament del
model d’intervenció pública té l’objectiu de donar resposta a la demanda dels ens
locals que reclamen reduir la tasca administrativa que els hi suposava sol·licitar els
ajuts a través de diverses vies, basant-se en el principi de simplicitat administrativa.
3. Des de la Gerència de Serveis d’Educació es proposa la convocatòria de
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de
Barcelona pel període 2016-2018 amb l’objectiu de garantir el servei d’escola
bressol municipal en el territori, en un context de davallada demogràfica i de
dificultats de finançament.
4. Aquesta convocatòria es concreta en transferències dineràries per al finançament
de serveis i estructures de gestió, distribuïdes per criteris socioeconòmics i de
gestió. Els criteris de la convocatòria s’inspiren en la idea d’afavorir l’equitat i millora
de les condicions d’accessibilitat a l’escola bressol, posant l’accent en l’atenció a la
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diversitat. Així mateix, es reconeix l’especial esforç econòmic que realitzen alguns
municipis per mantenir actiu el seu servei d’escola bressol, destinant més recursos
allà on és més necessari.
5. En aquesta línia d’actuació, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en
sessió ordinària de 27 d’abril de 2017, ja va aprovar la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions destinades a finançar les despeses de funcionament
de les llars d’infants municipals per al curs 2016-2017 (AJG 171/17), amb un
pressupost total d’onze milions d’euros (11.000.000,00 €), i publicada al BOPB de
data 5 de maig de 2017. I en sessió ordinària de 5 d’octubre de 2017, la Junta de
Govern va aprovar la concessió d’aquestes subvencions (AJG 472/17), en la que es
va assolir la quantitat de 515,90 € per alumne.
6. A fi de donar continuïtat als objectius de la Gerència, per a aquest any, el
pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions
regulades en la present convocatòria serà de TRETZE MILIONS TRES-CENTS MIL
EUROS (13.300.000,00 €). La despesa anirà a càrrec del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’any 2018, d’acord amb les aplicacions pressupostàries i
per les quanties següents:
 Línia 1, destinada al sosteniment del servei d’escola bressol municipal per al
curs 2016-2017: per un import estimat de NOU MILIONS SET-CENTS MIL
EUROS (9.700.000,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries
G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46801, en funció de la naturalesa
jurídica del beneficiari.
 Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal per al curs
2017-2018: per un import estimat de TRES MILIONS SIS-CENTS MIL
EUROS (3.600.000,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries
G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46801, en funció de la naturalesa
jurídica del beneficiari.
FONAMENTS DE DRET
1. El marc legal de les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant
RLGS) i 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).
2. L’Ordenança estableix al seu article 30 la concessió directa amb concurrència.
3. 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
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l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
4. 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.
5. 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.
6. Vist l’apartat I.2.a) del punt sisè del Decret núm. 6737 de data 28 de juny de 2018
(BOPB 3 de juliol de 2018), el President de la Diputació delega en favor de la Junta
de Govern l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201820185120009753), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concessió directa amb concurrència, per al finançament de les escoles bressol de
titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018, el text
íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB
CONCURRÈNCIA, PER AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL DE
TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, PEL PERÍODE
2016-2018.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120009753
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 (en endavant,
l’Ordenança).
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.
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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) Llei General de Subvencions (en endavant LGS).
2. Objecte i finalitat de les subvencions
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 d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal
de la demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018, i contribuir a la sostenibilitat
econòmica i financera del servei d’escola bressol municipal.
Els principis que inspiren la convocatòria són els de garantir la continuïtat dels serveis i el
d’afavorir l'accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle d'educació
infantil als infants promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d’igualtat
d'oportunitats, educació inclusiva i equitat.
3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar les despeses d’actuacions compreses entre els següents períodes:
 Línia 1, de sosteniment del servei d’escola bressol municipal: actuacions del curs
escolar 2016-2017, compreses entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017.
 Línia 2, de foment de l’escolarització bressol municipal: actuacions del curs escolar
2017-2018, compreses entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018.
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions tots els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades de la demarcació de Barcelona de menys de 300.000 habitants, que
siguin titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant
conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al
Registre de Centres corresponent, i 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.
S’inclouen els municipis que ofereixen serveis d’escolarització en el marc de l’Ordre
ENS/273/2015 de 25 d’agost, mitjançant la qual s’aprova el Pla experimental de primer cicle
d’educació infantil en escoles rurals.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, en
els termes indicats a la base específica cinquena.
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
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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. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 19 de setembre de
2018.
La presentació de sol·licituds es realitzarà a través del Portal Municipal de Tràmits dels ens
locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).
En formalitzar la sol·licitud cal adjuntar els formularis associats segons model específic
habilitat a tal efecte, degudament complimentats.
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
El Portal permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar l’estat de la
seva tramitació.
Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els càrrecs
d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més de les funcions
anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds.
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de
sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la secretaria de l’ens,
prèvia acreditació d’aquesta circumstància.
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de la persona jurídica
de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS posada a
disposició per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert), de conformitat amb el previst a la
Seu Electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp).
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que
del seu ús se’n derivin.
6. Registre electrònic
Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través del Portal es generarà un rebut de registre
acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i l’hora d’entrada al registre
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com també, la
resta de dades previstes en la normativa reguladora del Registre electrònic de la Diputació.
La sol·licitud registrada estarà disponible a través del Portal.
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Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats podran
utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la Seu
Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
7. Consulta i seguiment de sol·licituds
Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a
la Diputació.
Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a. "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió
per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o no
d’incidències esmenables.
b. "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència
d’incidències esmenables.
c. "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o
desestimatòria.
d. "Estimada": Des del moment en que generi una concessió.
e. "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió per menor valoració i
manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels requisits
administratius i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant.
f. "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van estimar, es
realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la seva
revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria.
8. Esmena a instància de l’ens
Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris podran esmenar les sol·licituds
que es trobin en estat de “lliurada”.
L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” i dins el termini de sol·licitud, comporta,
necessàriament, la tramitació d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior.
9. Revisió de sol·licituds i esmena
El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de sol·licituds.
En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es procedirà
de la següent manera:
a. S’enviarà a l’ens destinatari una notificació electrònica que identifiqui l’expedient
afectat i el defecte.
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b. L’ens disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de rebre la notificació
electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense
haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud.
c. La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb el tràmit.
Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una esmena,
de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.
10. Criteris automàtics d’esmena
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a
l’ens sol·licitant, quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.
11. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions serà el de concessió directa amb
concurrència.
12. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la
present convocatòria serà de TRETZE MILIONS TRES-CENTS MIL EUROS (13.300.000,00
€) i anirà a càrrec del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2018,
d’acord amb les aplicacions pressupostàries i per les quanties següents:
 Línia 1, destinada al sosteniment del servei d’escola bressol municipal, pel
finançament del curs 2016-2017: per un import estimat de NOU MILIONS SETCENTS MIL EUROS (9.700.000,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries
G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46801, en funció de la naturalesa jurídica del
beneficiari.
 Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, pel finançament del
curs 2017-2018: per un import estimat de TRES MILIONS SIS-CENTS MIL EUROS
(3.600.000,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/40300/32000/46200 i
G/40300/32000/46801, en funció de la naturalesa jurídica del beneficiari.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària
màxima establerta. No obstant, l’import estimatiu previst per a cada línia es podrà modificar,
si una vegada efectuat el procediment de valoració i repartiment de les subvencions no
s’exhaureix la quantitat estimativa, de tal manera que el sobrant podrà incrementar-se en
l’altra línia de suport, de la manera que s’indica a la base següent.
13. Criteris de determinació de l’import a concedir
 Línia 1: Sosteniment del servei d’escola bressol municipal per al curs 2016-2017.
La quantia d’aquesta línia es distribuirà amb l’aplicació del següent criteri i fins la quantitat
que es determina:
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La quantitat màxima de 9.700.000 € en funció del nombre d’alumnes equivalents del curs
2016-2017.
Es considera alumne equivalent aquell que rep atenció educativa durant cinc hores al dia i
cinc dies a la setmana. En el cas d’alumnes que rebin menys atenció de l’esmentada
anteriorment, es calcularà el nombre d’alumnes equivalents multiplicant el nombre
d’alumnes d’atenció parcial pel nombre d’hores diàries d’atenció, calculant el nombre
d’hores setmanals i dividint el resultat per 25.
El nombre màxim d’alumnes equivalents en cada escola bressol no podrà superar el nombre
de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en
aquell mateix centre.
La Diputació de Barcelona calcularà la quantia individualitzada per ens sol·licitant utilitzant
les dades d’alumnes equivalents ja acreditades en el marc de la convocatòria núm.
09043/17 (AJG 171/17), publicada al BOPB de 5 de maig de 2017, per a l’atorgament de
subvencions destinades a finançar les despeses derivades del funcionament de les llars
d’infants de titularitat municipal per al curs 2016-2017.
Els ens destinataris que no hagin estat beneficiaris de subvenció en el marc de la
convocatòria núm. 09043/17 (AJG 171/17) hauran de consignar l’alumnat equivalent del
curs 2016-2017 mitjançant el formulari de l’Annex 1 de la sol·licitud.
En cap cas, l’import màxim de subvenció per cada alumne equivalent del curs 2016-2017
podrà superar la quantitat de 875,00 €, sumant les quanties obtingudes en la present
convocatòria i les quanties obtingudes en la convocatòria núm. 09043/17 (AJG 171/17).
Si el reconeixement total d'imports supera la quantitat total assignada, l'import per ens
destinatari es reduirà de forma proporcional per a tots els ens fins esgotar la quantitat total
assignada. Pel cas contrari, si la quantitat total és inferior a la quantitat màxima consignada,
es destinarà aquesta diferència a l’aplicació del criteri 4 de la línia 2.
 Línia 2: Foment de l’escolarització bressol municipal per al curs 2017-2018.
La quantia de la línia es distribuirà amb l’aplicació dels quatre criteris següents i fins les
quantitats que es determinen:
1. Una quantitat màxima de 250.000,00 € per establiment de centres bressol municipals
a raó de 1.000,00 € per ens local que reuneixi aquesta condició. Aquesta condició es
reuneix quan l’ens destinatari figura en el Registre de Centres del Departament
d’Ensenyament com a titular de centre o centres bressol per al curs 2017-2018.
Si el reconeixement total d'imports supera la quantitat total assignada, l'import per ens
destinatari es reduirà de forma proporcional per a tots els ens fins esgotar la quantitat
total assignada. Pel cas contrari, si la quantitat total és inferior a la quantitat màxima
consignada, es destinarà aquesta diferència a l’aplicació del criteri 4 d’aquesta línia.
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2. Una quantitat màxima de 400.000,00 € en funció de l’esforç de despesa municipal en
escolarització bressol. Aquest esforç es defineix com la relació entre el volum de
serveis d’escolarització i l’import total del pressupost de l’ens. Es determina calculant, per
cada ens destinatari, el quocient entre el nombre d’alumnes equivalents (NAE) del curs
2017-2018 i l’import total de liquidació del pressupost de l’ens (ILP) per la l’exercici 2017,
d’acord amb la següent expressió:

Es considera alumne equivalent aquell que rep atenció educativa durant cinc hores al dia
i cinc dies a la setmana. En el cas d’alumnes que rebin menys atenció de l’esmentada
anteriorment, es calcularà el nombre d’alumnes equivalents multiplicant el nombre
d’alumnes d’atenció parcial pel nombre d’hores diàries d’atenció, calculant el nombre
d’hores setmanals i dividint el resultat per 25.
Les dades de l’import total de liquidació del pressupost s’obtenen a partir de la base de
dades de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. En cas de no estar publicat l’import total
de liquidació de l’exercici 2017, s’utilitzarà el darrer pressupost disponible.
En funció del valor d’aquesta relació, es classificarà cada ens destinatari dins d’uns dels
trams previstos a continuació:
TRAM
A
B
C
D

Interval de Relació
Igual o per sobre de 20,0
Per sota 20,0 i fins a 10,0
Per sota 10,0 i fins a 4,0
Per sota 4,0

Import per alumne equivalent
90,00 €
60,00 €
30,00 €
10,00 €

L’assignació individualitzada és el resultat de la multiplicació del nombre d’alumnes
equivalents del curs 2017-2018 de cada ens, per l’import per plaça que correspongui al
tram on estigui classificat.
Els ens locals que no es disposin de dades d’import total de liquidació del pressupost,
queden classificats en el tram D.
Si el reconeixement total d'imports supera la quantitat total assignada, l'import per ens
destinatari es reduirà de forma proporcional per a tots els ens fins esgotar la quantitat
total assignada. Pel cas contrari, si la quantitat total és inferior a la quantitat màxima
consignada, es destinarà aquesta diferència a l’aplicació del criteri 4 d’aquesta línia.
3. Una quantitat màxima de 250.000,00 € per presència de polítiques actives de foment
de l’escolarització bressol a raó de 3.000,00 € per ens local que compleixi aquesta
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condició. Aquesta condició es reuneix quan l’ens destinatari acredita i documenta
l’existència de normativa vigent al curs 2017-2018 que afavoreixi l’accés a l’escolarització
amb, com a mínim, la incorporació d’un dels següents aspectes:
 Bonificacions, exempcions o sistemes de regulació de preus públics en funció de
la renda de les famílies.
 Beques o ajuts individuals d’escolarització, de menjador o d'altres serveis
complementaris diferents del desplaçament i el transport.
L’assignació es realitza per ens destinatari i per un import de 3.000,00 €. Si el
reconeixement total d'imports supera la quantitat total assignada, l'import per ens
destinatari es reduirà de forma proporcional per a tots els ens fins esgotar la quantitat
total assignada. Pel cas contrari, si la quantitat total és inferior a la quantitat màxima
consignada, es destinarà aquesta diferència a l’aplicació del criteri 4 d’aquesta línia.
4. Una quantitat mínima i estimativa de 2.700.000,00 € en funció del volum i de les
condicions de l’alumnat bressol municipal del curs 2017-2018. L'assignació per ens
destinatari s'establirà ponderant el nombre d’alumnat equivalent, el nombre d’alumnat
amb necessitats educatives especials i el nombre d'alumnat de menor capacitat
econòmica, de conformitat amb el següent barem:
 Per cada alumne equivalent
 Per cada alumne amb necessitats educatives especials
 Per cada alumne de menor capacitat econòmica

1 punt
5 punts
2 punts

L'assignació individualitzada es farà de forma proporcional als punts totals obtinguts per
cada ens destinatari.
Es considera alumne equivalent aquell que rep atenció educativa durant cinc hores al dia i
cinc dies a la setmana. En el cas d’alumnes que rebin menys atenció de l’esmentada
anteriorment, es calcularà el nombre d’alumnes equivalents multiplicant el nombre
d’alumnes d’atenció parcial pel nombre d’hores diàries d’atenció, calculant el nombre
d’hores setmanals i dividint el resultat per 25.
El nombre màxim d’alumnes equivalents en cada escola bressol no podrà superar el nombre
de places autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en
aquell mateix centre.
La condició d'alumne amb necessitats educatives especials es refereix a l'alumnat que
disposa de certificat emès pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya o dictamen d'escolarització per part d'equips d'assessorament i orientació
psicopedagògica (EAP) o altres certificats i informes amb efectes equivalents.
La condició d'alumne de menor capacitat econòmica es refereix a l'alumnat sobre el que
s'hagin acreditat, durant el procés de matriculació, ingressos familiars inferiors als que
figuren a continuació:
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Membres del
nucli familiar
2
3
4
5
6
7
8 o més

Multiplicador IRSC
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

Llindar
(ingressos
familiars
menors o iguals a)
15.936 EUR/any
19.920 EUR/any
23.904 EUR/any
27.888 EUR/any
31.872 EUR/any
35.856 EUR/any
39.840 EUR/any

L'import llindar de la taula anterior es determina en funció de la grandària del nucli familiar i
aplicant un factor de multiplicació al valor anual de l'Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya establert per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic. El valor establert és el vigent en el moment d'aprovació d'aquesta convocatòria i
es fixa en 569,12 EUR mensuals i 7.967,73 EUR anuals.
Si el reconeixement total d'imports supera la quantitat total assignada, l'import per ens
destinatari es reduirà de forma proporcional per a tots els ens fins esgotar la quantitat total
assignada.
14. Instrucció, resolució i notificació
Instruïdes les sol·licituds presentades, i si s’escau, esmenats els defectes corresponents, es
procedirà a resoldre definitivament l’atorgament de les subvencions previstes en la present
convocatòria. A tal efecte, la resolució definitiva de les subvencions serà elevada per la
Presidència delegada de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, a proposta de la Gerència de
Serveis d’Educació, per a la seva aprovació per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona.
El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria de subvencions serà de tres mesos a
comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, la notificació individual es substituirà per
la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província, en un termini màxim de 10 dies
des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 45.1 de la
LPACAP, en relació a l’article 40.2.
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web
següent: http://www.diba.cat/web/educacio/ceconomica/suport-economic-llars-infants
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
15. Acceptació de la subvenció
Per a l’efectivitat de la concessió de les subvencions que es concedeixen en el marc
d’aquesta convocatòria, és necessari que els ens destinataris manifestin expressament
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l’acceptació de l’ajut en el termini de 7 dies hàbils a partir de la publicació de la resolució al
Butlletí Oficial de la Província.
Els destinataris han de realitzar el tràmit d’acceptació electrònicament a través del Portal de
tràmits i serveis dels ens locals i altres administracions.
Els mitjans per realitzar el tràmit d’acceptació es troben disponibles a la Seu Electrònica de
la Diputació de Barcelona.
16. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels ens locals beneficiaris, 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, si
escau:
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. Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància, tant de
caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits per a la concessió
que l’integrin.
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 de l’Ordenança.
17. Despeses subvencionables
Es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es regulen en aquest règim, les
despeses de personal i les despeses corrents derivades del funcionament de centres i
serveis educatius de primer cicle d'educació infantil corresponents als capítols següents dels
pressupostos de despesa dels ens locals, en els termes establerts a l'Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura de pressupostos de les
entitats locals:
a. Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal del centre i al personal
municipal de gestió i administració educativa del primer cicle d'educació infantil.
b. Capítol 2, "despeses corrents en béns i serveis", associades amb les despeses
derivades del funcionament dels centres i dels seus serveis d'escolaritat, de menjador
i d'acollida.

Àrea de Presidència
Secretaria General

c. Capítol 4, "transferències corrents", quan estiguin vinculades al funcionament del
centre, incloses les beques i els ajuts individuals que fomentin l'accessibilitat dels
infants.
No són elegibles, i no es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics que es recullen
en aquest règim, les despeses corresponents a inversions o amortitzacions ni les de
qualsevol naturalesa econòmica vinculades al transport escolar i el desplaçament d'alumnat.
18. Forma de pagament
A partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació, s’ha de realitzar un pagament per avançat
equivalent al 80% de l’import concedit, per cadascuna de les línies.
L’avançament es fonamenta en què els ajuntaments ja han fet front a aquestes despeses i
és voluntat d’aquesta Gerència rescabalar-los amb rapidesa, per no perjudicar així les seves
disponibilitats pressupostàries de l’any 2018. Per aquest motiu es creu convenient efectuar
un pagament avançat equivalent al 80% dels imports concedits.
El pagament del 20% restant es realitzarà prèvia la presentació, dins dels terminis
establerts, de la documentació justificativa esmentada en la base següent.
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.
19. Justificació
El termini per a la justificació de les actuacions serà entre l’1 de gener i el 29 de març de
2019.
La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model específic
habilitat a l’efecte, en el si del Portal de tràmits als ens locals i altres administracions.
Aquesta justificació consistirà en una memòria de l’actuació i una certificació acreditativa de
les despeses efectuades signada per un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves
funcions. Per mitjà de la complementació d’aquest model es certificaran les dades
corresponents a la prestació del servei, així com la relació de despeses derivades del seu
funcionament, assumides per l’ens local beneficiari. Així mateix inclouran la relació d’altres
ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d’import i procedència, o
declaració de la seva inexistència.
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques.
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a
l’ens beneficiari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini
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màxim de 10 dies hàbils des de l’entrada de la justificació a la Diputació, enviarà un escrit a
l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una justificació
complementària.
En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre gestor, en
el termini màxim de 10 dies hàbils des de l’entrada de la justificació a la Diputació,
comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció
segons correspongui.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el cent per cent del seu cost de
realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la
proporció que correspongui a la reducció operada.
20. Procediment de justificació
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.
Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de referència.
El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació dels
expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària.
Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a
tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació.
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de
la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les
seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia
acreditació d’aquesta circumstància.
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica de
cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma de validació
electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de conformitat amb el
previst
a
la
Seu
electrònica
de
la
Diputació
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que
del seu ús se’n derivin.
21. Tancament i liquidació
Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació previst, s’habilitarà un termini de
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15 dies hàbils per presentar la documentació de justificació pendent, així com també per
esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es
procedirà a la revocació de l’ajut.
Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni s’hagin
esmenat els defectes, s’iniciarà l’expedient de revocació de les subvencions no justificades.
22. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Els ajuts atorgats en el marc de la present convocatòria són compatibles amb qualsevol altra
subvenció o ajut concedit per altres administracions i ens públics o privats sempre i quan no
es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de l'actuació i no s'estiguin finançant les
mateixes despeses. En aquest sentit, les despeses que es justifiquin, pel percentatge que
s'imputi a l'ajut de la Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant
d'altres administracions públiques.
23. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta Convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
24. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució de les seves activitats, 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.
25. 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’ens beneficiari 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 les activitats i projectes; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
26. 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.
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27. 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.
28. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades, s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un
fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i
tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els principis
de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades
estableix.
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.”

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
“Extracte de l’Acord de data .... de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
pel qual es convoquen subvencions, mitjançant el procediment de concessió directa
amb concurrència, per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal
de la demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018, promogudes per la Gerència
de Serveis d’Educació.
Codi convocatòria: 201820185120009753
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es
pot
consultar
a
la
Base
de
Dades
Nacional
de
Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
La presentació de sol·licituds es realitzarà a través del Portal Municipal de Tràmits dels ens
locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).
Primer. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions tots els ajuntaments i les entitats municipals
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descentralitzades de la demarcació de Barcelona de menys de 300.000 habitants, que
siguin titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant
conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i inscrites al
Registre de Centres corresponent, i 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.
S’inclouen els municipis que ofereixen serveis d’escolarització en el marc de l’Ordre
ENS/273/2015 de 25 d’agost, mitjançant la qual s’aprova el Pla experimental de primer cicle
d’educació infantil en escoles rurals.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, en
els termes indicats a la base específica cinquena.
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 d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal
de la demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018, i contribuir a la sostenibilitat
econòmica i financera del servei d’escola bressol municipal.
Els principis que inspiren la convocatòria són els de garantir la continuïtat dels serveis i el
d’afavorir l'accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle d'educació
infantil als infants promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d'igualtat
d'oportunitats, educació inclusiva i equitat.
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 màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la
present convocatòria serà de TRETZE MILIONS TRES-CENTS MIL EUROS (13.300.000,00
€) i anirà a càrrec del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2018,
d’acord amb les aplicacions pressupostàries i per les quanties següents:
 Línia 1, destinada al sosteniment del servei d’escola bressol municipal, pel
finançament del curs 2016-2017: per un import estimat de NOU MILIONS SETCENTS MIL EUROS (9.700.000,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries
G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46801, en funció de la naturalesa jurídica del
beneficiari.
 Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, pel finançament del
curs 2017-2018: per un import estimat de TRES MILIONS SIS-CENTS MIL EUROS
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(3.600.000,00 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/40300/32000/46200 i
G/40300/32000/46801, en funció de la naturalesa jurídica del beneficiari.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària
màxima establerta. No obstant, l’import estimatiu previst per a cada línia es podrà modificar,
si una vegada efectuat el procediment de valoració i repartiment de les subvencions no
s’exhaureix la quantitat estimativa, de tal manera que el sobrant podrà incrementar-se en
l’altra línia de suport, de la manera que s’indica a la base tretzena.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 19 de setembre de
2018.
Sisè. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar les despeses d’actuacions compreses entre els següents períodes:
 Línia 1, de sosteniment del servei d’escola bressol municipal: actuacions del curs
escolar 2016-2017, compreses entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017.
 Línia 2, de foment de l’escolarització bressol municipal: actuacions del curs escolar
2017-2018, compreses entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018.
Setè. Altres dades
Per a l’efectivitat de la concessió de les subvencions que es concedeixen en el marc
d’aquesta convocatòria, és necessari que els ens destinataris manifestin expressament
l’acceptació de l’ajut en el termini de 7 dies hàbils a partir de la publicació de la resolució al
Butlletí Oficial de la Província.
A partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació, s’ha de realitzar un pagament per avançat
equivalent al 80% de l’import concedit, per cadascuna de les línies.
El pagament del 20% restant es realitzarà prèvia la presentació, dins dels terminis
establerts, de la documentació justificativa esmentada en la base dinovena.
El termini per a la justificació de les actuacions serà entre l’1 de gener i el 29 de març 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart. APROVAR el corresponent model normalitzat de sol·licitud de subvencions
amb els quatre annexos que la integren, que s’adjunta com Annex 3, el model
normalitzat d’acceptació que s’adjunta com Annex 4 i el model normalitzat de
justificació de despeses, amb l’annex que l’integra relatiu a la memòria d’actuacions,
que s’adjunta com Annex 5.
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes subvencions per un
import màxim de TRETZE MILIONS TRES-CENTS MIL EUROS (13.300.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46200, sens perjudici que en
funció de la naturalesa jurídica del beneficiari, la despesa també es podrà imputar a
l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46801, ambdues del pressupost de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2018.
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 de Barcelona.”
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ANNEX III AL DICTAMEN QUE APROVA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB
CONCURRÈNCIA, PER AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL DE
TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, EN EL PERÍODE 20162018, PROMOGUDA POR LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ -ÀREA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORTS- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENS LOCALS
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FINANÇAMENT ESCOLES BRESSOL DE
TITULARITAT MUNICIPAL, 2016-2018.
1. Dades de la Convocatòria
Codi convocatòria
Àrea/Servei/Oficina

40300 – Gerència Serveis d’Educació

2. Dades del sol·licitant
Nom de l’ens local

NIF

3. Contacte tècnic a l’ens local
Nom i cognoms
Càrrec
Correu electrònic
I per a què així consti, jo
de l’ens local signo.

Telèfon
, com a alcalde/ssa o secretari/ària

Àrea de Presidència
Secretaria General

Annex 1
Dades per al finançament del curs 2016-2017
(només aquells ens que no van rebre finançament a la convocatòria 09043/17)
FORMULARI DE DADES DE MATRICULACIÓ
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FINANÇAMENT ESCOLES BRESSOL DE
TITULARITAT MUNICIPAL, 2016-2018.
Dades identificatives
Ens destinatari:
NIF:
Dades de qui certifica el formulari (Secretari/ària de l'ens local)
Nom:
Càrrec:
Telèfon:
Correu electrònic:
Dades de matrícula curs 2016-2017, a 1 de Febrer de 2017
Nom del centre:
Capacitat autoritzada:

Escolaritat

Nombre
de
sol·licituds
(A)

Codi centre:

Nombre
de grups
(B)

Alumnes
a jornada
completa
Nombre
d’alumnes
(C)

Codi centre:

Alumnes a jornada parcial
Nombre
d’alumnes
(D)

Total
hores
setmanals
(E)

Conversió a
Jornada
Completa
(F)

Total alumnes
a efectes de
finançament
Total Alumnat
equivalent
(G= C+F)

0-1 anys
1-2 anys
2-3 anys
Total
(A) Nombre de sol·licituds rebudes durant el període de matriculació del curs 2016-2017. (Les noves sol·licituds més
les dels alumnes que continuen al centre)
(B) Nombre de grups en funcionament durant el curs 2016-2017 (els grups mixtes s’han d’assignar a un dels grups
d’edat
(C) Nombre d’alumnes que rep atenció educativa(no inclou els serveis complementaris: acollides i menjador) com a
mínim 5 hores al dia i 5 dies a la setmana.
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(D) Empleneu només si teniu alumnes que reben atenció educativa menys de 5 hores al dia o menys de 5 dies a la
setmana.
(E) Consigneu la suma de totes les hores setmanals només dels alumnes a jornada parcial (columna D)
(F) Conversió dels alumnes a jornada parcial en alumnes equivalents (total hores setmanals / 25). Aquest càlcul és
automàtic i el resultat ha de ser inferior a les dades de la columna D. En cas que surti igual o superior, reviseu les
dades de les columnes D i E

I per a què així consti, jo
local signo.

com a

Secretari/a

de l’ens
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Annex 2
Dades per al finançament del curs 2017-2018
FORMULARI DE DADES DE MATRICULACIÓ
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FINANÇAMENT ESCOLES BRESSOL DE
TITULARITAT MUNICIPAL, 2016-2018.
Dades identificatives
Ens destinatari:
NIF:
Dades de qui certifica el formulari (Secretari/ària de l'ens local)
Nom:
Càrrec:
Telèfon:

Correu electrònic:

Dades de matrícula curs 2017-2018, a 22 de juny de 2018
Nom del centre:
Capacitat autoritzada:

Escolaritat

Nombre
de
sol·licituds
(A)

Nombre
de grups
(B)

Codi centre:
Alumnes
a jornada
completa
Nombre
d’alumnes
(C)

Alumnes a jornada parcial
Nombre
d’alumnes
(D)

Total
hores
setmanals
(E)

Conversió a
Jornada
Completa
(F)

Total alumnes
a efectes de
finançament
Total Alumnat
equivalent
(G= C+F)

0-1 anys
1-2 anys
2-3 anys
Total
(A) Nombre de sol·licituds rebudes durant el període de matriculació del curs 2017-2018. (Les noves sol·licituds més
les dels alumnes que continuen al centre)
(B) Nombre de grups en funcionament durant el curs 2017-2018 (els grups mixtes s’han d’assignar a un dels grups
d’edat

Àrea de Presidència
Secretaria General

(C) Nombre d’alumnes que rep atenció educativa (no inclou els serveis complementaris: acollides i menjador) com a
mínim 5 hores al dia i 5 dies a la setmana.
(D) Empleneu només si teniu alumnes que reben atenció educativa menys de 5 hores al dia o menys de 5 dies a la
setmana.
(E) Consigneu la suma de totes les hores setmanals només dels alumnes a jornada parcial (columna D)
(F) Conversió dels alumnes a jornada parcial en alumnes equivalents (total hores setmanals / 25). Aquest càlcul és
automàtic i el resultat ha de ser inferior a les dades de la columna D. En cas que surti igual o superior, reviseu les
dades de les columnes D i E

Alumnat amb necessitats educatives especials (amb certificat emès pel Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya o dictamen o certificat emès per l’EAP):

Nombre d’alumnes amb NEE:

Alumnat amb menor capacitat econòmica:
Membres
nucli
familiar
2
3
4
5
6
7
8 o més
Total

Amb ingressos
anuals menors
o iguals a
15.936 €
19.920 €
23.904 €
27.888 €
31.872 €
35.856 €
39.840 €
--

Nombre
d’alumnes

Existència de Normativa per afavorir l’accés a l’escolarització en funció de la
renda de les famílies.
Declaro que l'ens local disposa de normativa vigent al curs 2017-2018 que
afavoreix l'accés a l'escolarització en funció de la renda de famílies, en algun dels
aspectes següents:
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- Bonificacions, exempcions o sistemes de regularització de preus públics de la
renda de les famílies.
- Beques o ajuts individuals d'escolarització, de menjador o d'altres serveis
complementaris diferents del desplaçament i el transport.
I adjunto annexa la documentació que ho acredita

I per a què així consti, jo
l’ens local signo.

com a

Secretari/a

de
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Annex 3

Declaració responsable general (1)
Ens destinatari:
Nom i cognoms de qui subscriu:
DNI de qui subscriu:
Caràcter amb el que actua:

DECLARA sota la seva responsabilitat :
4. Que l’ens local sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
5. Que es troba al corrent d’obligacions per reintegrament de subvencions.
6. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions
de la subvenció.
7. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per
l’òrgan concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona.
8. Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció
d’altres subvencions per la mateixa activitat.

I per a què així consti, jo
de l’ens local signo.

(1)

, com a alcalde/ssa o secretari/ària

Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària i altres aspectes recollits a l’art 13 de la Llei
38/2003 General de Subvencions
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Annex 4
Declaració responsable sistema de protecció a la infància i l’adolescència
Ens destinatari:
Nom i cognoms de qui subscriu:
DNI de qui subscriu:
Caràcter amb el que actua:

DECLARA sota la seva responsabilitat:
Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació
del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, aquest ens local disposa de les
certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participen en
l’activitat no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la
llibertat i indemnitat sexual i, en cas que canviï alguna persona adscrita a l’activitat, es
compromet a aportar una nova declaració responsable.

I per a què així consti, jo
de l’ens local signo.

, com a alcalde/ssa o secretari/ària
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ANNEX IV AL DICTAMEN QUE APROVA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB
CONCURRÈNCIA, PER AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL DE
TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, EN EL PERÍODE
2016-2018, PROMOGUDA POR LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ -ÀREA DE
CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

ACCEPTACIÓ ENS LOCALS SUBVENCIONS FINANÇAMENT ESCOLES
BRESSOL DE TITULARITAT MUNICIPAL, 2016-2018. Número 9753/18
Dades identificatives
Ens destinatari
Centre Gestor

NIF
Gerència de Serveis d’Educació

Faig constar que,
-

L’òrgan competent de l’ens, en data
, ha acceptat l’ajut de la Diputació de
Barcelona per a la realització de les actuacions referides, així com també, els termes
que en regiran la seva concessió i les condicions per a la seva execució.
LÍNIA 1: “De sosteniment del servei d’escola bressol municipal: actuacions del curs
escolar 2016-2017”
LÍNIA 2: “De foment de l’escolarització bressol municipal: actuacions del curs
escolar 2017-2018”

-

L’ens destinatari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

-

Observacions:

I per a què així consti, jo
signo.

com a secretari/ària de l’ens local
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ANNEX V AL DICTAMEN QUE APROVA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB
CONCURRÈNCIA, PER AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL DE
TITULARITAT MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, EN EL PERÍODE 20162018, PROMOGUDA POR LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ -ÀREA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORTS- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES ENS LOCALS.
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FINANÇAMENT ESCOLES BRESSOL DE
TITULARITAT MUNICIPAL, 2016-2018. Número 9753/18

Dades identificatives
Ens destinatari

NIF

Actuació
Codificació
Aportació Diputació
Centre Gestor

Gerència de Serveis d’Educació

, com a secretari/ària / interventor/a de
l’ens, en relació amb l’actuació referida més amunt

CERTIFICO:
1. Que l’ens local ha reconegut les obligacions recollides en la relació de despeses que
consta a continuació, les quals han estat destinades en el percentatge imputat a
l’actuació subvencionada, la qual ha tingut un cost total de
.
2. Que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació, juntament amb altres fonts de
finançament, no supera el cost total de l’actuació subvencionada.
3. Que aquest ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els
documents justificatius originals de les despeses relacionades, i seran conservats per
un període no inferior a 6 anys.
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Justificació de despeses - Línia 1 (curs 16-17)
Denominació del/s centre/s objecte de la justificació

Relació de despeses de/s centre/s
a. Relació de de despeses directes generals: (despeses corresponents al Capítol 2, “ despeses corrents en
béns i serveis”, en els termes de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals, vinculares al funcionament del centre):

Número
factura/
expedient

Data
factura/
expedient

Nom del
proveïdor/
beneficiari

NIF del
proveïdor/
beneficiari

Descripció de la factura /
ajut atorgat

Import

%
imputat

Import
imputat

Data
aprovació
factura/
reconeixe
ment
obligació

b. Relació de despeses directes de personal: (despeses corresponents al Capítol 1 “despeses de personal”),
en els termes de l’Ordre EHA73565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de pressupostos de les
entitats locals, referides a les aportacions econòmiques efectuades per l’ens destinatari en favor del personal que es
troba al servei del centre de referència)

Període nòmina per
perceptor
Des de

Fins a

Nom i cognoms del
perceptor

Categoria professional del
perceptor

Import

% imputat

Import
imputat

c. Transferències corrents: (despeses corrents a Capítol 4, “transferències corrents”), en els termes de l’Ordre
EHA73565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals, que tinguin
per finalitat el manteniment i/o gestió del centre)

Nom entitat

NIF entitat

Descripció de l'activitat realitzada

Import

%
imputat

Import
imputat

Data
d'aprovació
de l'obligació
reconeguda
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Informo que,
Estructura de finançament de l’actuació objecte de suport (inclou altres ingressos o
subvencions amb la mateixa finalitat)
(En cas que es financin els serveis prestats per part de més d’un centre titularitat del mateix municipi
destinatari, s’assenyalaran el imports totals corresponents a cada font de finançament de l’actuació)

Ens destinatari

€

Diputació de Barcelona

€

Generalitat de Catalunya

€

Altres administracions (indicar quines)

€

Altres (indicar quins)

€

€

TOTAL

Als efectes previstos en l’article 34.5 de la Llei 38/2003, general de subvencions, DECLARO sota la meva
responsabilitat, que l’ens local està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

Preu públic d’escolarització curs 16/17:
Observacions:

€
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Justificació de despeses - Línia 2 (curs 17-18)
Denominació del/s centre/s objecte de la justificació

Relació de despeses de/s centre/s
a. Relació de de despeses directes generals: (despeses corresponents al Capítol 2, “ despeses corrents en
béns i serveis”, en els termes de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals, vinculares al funcionament del centre):

Número
factura/
expedient

Data
factura/
expedient

Nom del
proveïdor/
beneficiari

NIF del
proveïdor/
beneficiari

Descripció de la factura /
ajut atorgat

Import

%
imputat

Import
imputat

Data
aprovació
factura/
reconeixe
ment
obligació

b. Relació de despeses directes de personal: (despeses corresponents al Capítol 1 “despeses de personal”),
en els termes de l’Ordre EHA73565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de pressupostos de les
entitats locals, referides a les aportacions econòmiques efectuades per l’ens destinatari en favor del personal que es
troba al servei del centre de referència)

Període nòmina per
perceptor
Des de

Fins a

Nom i cognoms del
perceptor

Categoria professional del
perceptor

Import

% imputat

Import
imputat

c. Transferències corrents: (despeses corrents a Capítol 4, “transferències corrents”), en els termes de l’Ordre
EHA73565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals, que tinguin
per finalitat el manteniment i/o gestió del centre)

Nom entitat

NIF entitat

Descripció de l'activitat realitzada

Import

%
imputat

Import
imputat

Data
d'aprovació
de l'obligació
reconeguda
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Informo que,
Estructura de finançament de l’actuació objecte de suport (inclou altres ingressos o
subvencions amb la mateixa finalitat)
(En cas que es financin els serveis prestats per part de més d’un centre titularitat del mateix municipi
destinatari, s’assenyalaran el imports totals corresponents a cada font de finançament de l’actuació)

Ens destinatari

€

Diputació de Barcelona

€

Generalitat de Catalunya

€

Altres administracions (indicar quines)

€

Altres (indicar quins)

€

€

TOTAL

Als efectes previstos en l’article 34.5 de la Llei 38/2003, general de subvencions, DECLARO sota la meva
responsabilitat, que l’ens local està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

Preu públic d’escolarització curs 17/18:
Observacions:

€
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ANNEX 1
MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ - Línia 1 (curs 16-17)
1. Dades identificatives
Codi convocatòria
Centre Gestor

Gerència de Serveis d’Educació

Ens destinatari

NIF

Actuació
Codificació
Aportació Diputació
Telèfon

2. Descripció de les activitats realitzades

3. Resultats obtinguts

4. Desviacions respecte al pressupost previst

5. Conclusions

Correu electrònic
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MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ - Línia 2 (curs 17-18)
1. Dades identificatives
Codi convocatòria
Centre Gestor

Gerència de Serveis d’Educació

Ens destinatari

NIF

Actuació
Codificació
Aportació Diputació
Telèfon

Correu electrònic

2. Descripció de les activitats realitzades

3. Resultats obtinguts

4. Desviacions respecte al pressupost previst

5. Conclusions

I per a què així consti, jo
l’ens local signo.

com a

secretari/a

de
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El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies, senyor president. Abans, havíem fet esment d’un altre dictamen
similar i, tant en el punt 69 com en el punt 70, voldríem una petita explicació de si hi ha
hagut algun canvi en el criteri d’atorgament d’aquestes subvencions. Gràcies.
Pren la paraula a continuació el diputat senyor Funes (Entesa), qui diu: No. És per
preguntar el mateix.
Per indicació de la Presidència, respon el diputat delegat d’Educació, senyor Homet
(ERC-AM), qui diu: Sí. En el de les escoles bressol públiques els requisits són els
mateixos, a l’espera, com vostès ja saben, perquè això ho va anunciar el conseller, del
pressupost de 2019. Esperem, doncs, aquí poder fer-hi canvis i, com ja els vam
informar en alguna trobada de treball prèvia, presentarem aviat una proposta, a la
Comissió Mixta d’Escolarització, que hem fet des de la perspectiva tècnica.
On sí que trobareu un canvi significatiu és en el punt següent, el 70, que si volen ja els
detallarem en una Comissió Informativa més exactament, però que ha anat en el sentit
de puntuar més aquelles escoles bressol d’iniciativa privada sense finalitat de lucre
que es troben compartint zona amb centres d’alta complexitat i que, per tant, hem fet
una aposta clara per invertir més allà on més necessitats educatives es detecten o, dit
d’una altra manera, allà on hi ha més possibilitats de millorar l’èxit educatiu. Com
vostès ja saben, i em sembla que compartim tots plegats, la inversió en 0-3 anys és
una bona inversió en aquest aspecte. Gràcies.
70.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades al suport a
les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017,
mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes
d’aquestes llars d’infants, així com els corresponents annexos.- 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
1. El preàmbul de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC)
defineix el servei públic d'educació com un servei essencial de la comunitat que pot
ser prestat pels poders públics i per la iniciativa social com a garantia dels drets
fonamentals dels ciutadans i de les ciutadanes.
2. L’article 198 de la LEC preveu la subvenció de les llars d’infants de titularitat privada
que desenvolupin una activitat amb finalitat essencial de servei i que entre els
criteris de preferència que s’estableixin hi ha d’haver la satisfacció de necessitats
d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en
zones rurals.
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3. L’actual context de crisi econòmica ha afectat en múltiples formes i graus el conjunt
de les administracions públiques i, particularment, les administracions locals. Fet
que s’ha traduït en el conjunt de les administracions en una insuficiència de
recursos econòmics que està dificultant, en moltes ocasions, el manteniment
d’actuacions i serveis adreçats a les famílies i, especialment, dels adreçats a la
comunitat educativa. Entre aquestes, el suport econòmic necessari per al
manteniment de llars d’infants i centres educatius destinats a infants de 0 a 3 anys,
amb incidència directa en l’equitat de tracte i la igualtat d’oportunitat per a les
famílies i infants dels municipis de la demarcació de Barcelona.
4. Una de les competències reconegudes per l’art. art.159 LEC als ens locals és la
cooperar amb l'Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del sistema
educatiu, inclòs el seu manteniment econòmic.
5. La Diputació de Barcelona, en l’àmbit específic de l’educació, i des de la Gerència
de Serveis d’Educació, coopera i col·labora amb els governs locals de la seva
demarcació amb la finalitat de donar la cobertura adequada a les necessitats
educatives emergents i de conferir suport en matèria de centres educatius; i atès
que darrerament s’han impulsat programes específics de finançament de les llars
d’infants, a fi de contribuir al funcionament d’aquests centres i al sosteniment de les
places, és voluntat estendre aquest suport a altres entitats que actuen sobre el
territori amb vocació de servei públic.
6. Atesa la voluntat de cooperar en el sosteniment de les llars d’infants dels respectius
territoris, es planteja aquesta convocatòria i les bases que la regulen, que té per
objecte l’atorgament de subvencions destinades a les llars d’infants de titularitat
privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2016-2017.
7. L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’UN MILIÓ
CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), que aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40300/32000/48901 del pressupost de l’any 2018 de la Diputació
de Barcelona.
FONAMENTS DE DRET
1. 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).
2. 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).
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3. 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.
4. L’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 17 i següents de
l’Ordenança.
5. 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 de la LGS, i a l’article 14.3 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de l’extracte d’aquestes convocatòries en llengua catalana i castellana.
6. Segons 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.
7. Segons 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.
8. Vist l’apartat I.2.a) del punt sisè del Decret núm. 6737 de data 28 de juny de 2018
(BOPB 3 de juliol de 2018), el President de la Diputació delega en favor de la Junta
de Govern l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. APROVAR la convocatòria núm. 201820185120010143 i les seves bases
específiques per a l’atorgament de subvencions destinades al suport a les llars
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017 mitjançant la
minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars
d’infants, en l’àmbit de l’Àrea de Cultura, Educació i Esport de la Gerència de Serveis
d’Educació, de la Diputació de Barcelona, el text íntegre de les quals és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DESTINADES AL SUPORT A LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT
PRIVADA D’INICIATIVA SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA PER AL CURS
2016-2017 MITJANÇANT LA MINORACIÓ DE LES QUOTES RELATIVES A
L’ESCOLARITZACIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTES LLARS D’INFANTS”.
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CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120010143
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
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 d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a ajuts pel suport a les llars d’infants de titularitat privada
d’iniciativa social per al curs 2016-2017 mitjançant la minoració de les quotes relatives a
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Corporació, aquests ajuts tenen
per finalitat el sosteniment de serveis essencials de la comunitat i es configuren d’acord amb
la condició de necessitat social d’interès general que la normativa de subvencions atorga a
les accions de millora de l’educació, la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i l’atenció a
la infància en risc. Així doncs, aquests ajuts es destinaran íntegrament a minorar les quotes
relatives a l’escolarització dels alumnes de les escoles bressol privades d’iniciativa social
corresponents al curs escolar 2016-2017.
3. Període d'execució
Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim regulador s’hauran de destinar a finançar
despeses d’escolarització de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs
escolar 2016-2017 (de l’1.09.2016 al 31.08.2017).
4. Beneficiaris i requisits dels sol·licitants
Poden concórrer a la convocatòria d’aquests ajuts les entitats privades d’iniciativa social
titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que tinguin domicili social a la
província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys, i que reuneixin totes i
cadascuna de les següents condicions:
a) Estar autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per impartir el primer cicle de l’educació infantil.
b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre, inscrites al registre
públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de
Barcelona.
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c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre.
d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió
de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el
primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant els documents que s’indiquen en aquesta convocatòria.
5. Documentació a aportar
La sol·licitud de subvenció es presentarà en el model normalitzat a l’efecte. Els models
normalitzats de sol·licitud i annexos previstos es troben a la pàgina web
http://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl.
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti els següents
extrems:
a) Identificació de l’entitat, aportant:
 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella
en la que consti el darrer objecte social.
 Inscripció registral de l’entitat.
 Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
b) Identificació del representant legal, aportant:
 Fotocòpia del DNI.
 Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant.
c) Memòria i dades d’escolarització i matriculació del centre (Annex 1 del model normalitzat
de sol·licitud)
d) Declaració responsable del cost del servei d’escolarització (Annex 2 del model
normalitzat de sol·licitud)
e) Declaració responsable del compliment dels requisits i obligacions i declaració
responsable conforme de la direcció del centre i el personal educador estan en
possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres (Annex 3 del model
normalitzat de sol·licitud)
f) Declaració responsable del què preveu la Llei 26/2015, de modificació del sistema de
protecció de la infància i l’adolescència, per l’activitat objecte de subvenció que implica
contacte habitual amb menors (Annex 4 del model normalitzat de sol·licitud)
g) Declaració responsable 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 del model normalitzat de sol·licitud).
h) Declaració responsable que l’entitat ha aportat la documentació acreditativa a la
Diputació de Barcelona (Annex 6 del model normalitzat de sol·licitud).
i) Altres documents que s’estimin oportuns i/o acreditin els elements de valoració previstos
als criteris específics d’atorgament de les subvencions.
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El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser signats pel representant legal de
l’entitat sol·licitant.
No serà necessària la presentació dels documents corresponents als punts a) i b) d’aquesta
base sempre i quan en la sol·licitud s’indiqui l’any i el número de la convocatòria anterior en
la que es va presentar, promoguda per la Gerència de serveis d’Educació, i sempre que a la
sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van
presentar.
6. 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.
7. Termini, formes i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 19 de setembre de
2018.
Les sol·licituds amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar a través de
la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitudgeneral.asp, i anirà degudament signada electrònicament pel representant legal.
Les bases d’aquesta convocatòria, el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els
documents exigits a la base 5 podran trobar-se al lloc web següent:
https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen. Les entitats sol·licitants no podran presentar més d’una sol·licitud de
subvenció en aquesta convocatòria, en cas contrari, la sol·licitud presentada amb
posterioritat quedarà automàticament exclosa.
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les instàncies que
l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es
poden dirigir al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126,
Barcelona) en horari de 8,30h a 14,30h en dies hàbils, on seran assistits pels funcionaris
adscrits al Registre, d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
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9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Sense perjudici del compliment de la condició de beneficiari d’acord amb la base específica
4, per valorar les sol·licituds es tindrà en compte:
a) El nombre d’alumnes que constin escolaritzats a les llars d’infants a la finalització del
curs escolar objecte de la convocatòria.
b) Entre els anteriors, el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials, referit
a l’alumnat que disposa de dictamen d’escolarització per part d’equips
d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) o altres certificats i informes
amb efectes equivalents (acreditació d’una discapacitat igual o superior al 65%).
c) El domicili de cada llar d’infants. Per determinar les llars d’infants privades d’iniciativa
social que compleixen la condició d’estar en entorns socioeconòmics o culturals
desfavorits s’estableix el criteri de coincidència amb el codi postal que correspongui
als centres educatius classificats de alta complexitat pel Departament d’Ensenyament
mitjançant l’ annex a la Resolució de 12 de maig de 2017, del director general de
Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública la llista de centres
educatius qualificats de màxima complexitat.
Municipis/Codis postals amb centres
de alta complexitat
Municipi
Codi postal
Argentona
08310
Badalona
08913
08914
08917
08918
Badia del Vallès
08214
Barcelona
08001
08003
08004
08014
08016
08018
08019
08020
08028
08030
08031
08032
08033
08035
08038
08041
08042
Canovelles
08420
Cornellà de Llobregat
08940
Esplugues de Llobregat
08950
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Municipis/Codis postals amb centres
de alta complexitat
Franqueses del Vallès, Les
08520
Granollers
08401
08403
Hospitalet de Llobregat, L'
08901
08902
08904
08905
08906
08907
Igualada
08700
Manlleu
08560
Manresa
08240
08242
08243
Martorell
08760
Mataró
08302
08303
08304
Mollet del Vallès
08100
Montcada i Reixac
08110
Montornès del Vallès
08170
Pineda de Mar
08397
Prat de Llobretat, El
08820
Rubí
08191
Sabadell
08201
08202
08204
08205
08207
08208
Sant Adrià de Besòs
08930
Sant Boi de Llobregat
08830
Sant Vicenç dels Horts
08620
Santa Coloma de Gramenet
08921
08922
08923
Santa Margarida de Montbui
08710
Terrassa
08222
08223
08224
08225
08226
08227
08228
Torrelles de Foix
08737
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Municipis/Codis postals amb centres
de alta complexitat
Vic
08500
Vilafranca del Penedès
08720
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà a l’any 2018 per a la concessió de les subvencions
regulades en la present convocatòria serà d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS
(1.500.000,00 €) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48901.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11. Determinació de la quantia de la subvenció per a cada sol·licitant
L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits, en funció de la
puntuació que s’obtingui en aplicar el següent barem:
Criteri 1: nombre d’alumnes escolaritzats al centre segons el següent barem:
-

Alumne escolaritzat en una llar d’infants en zona amb mateix
codi postal que un centre educatiu classificat d’alta complexitat
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Alumne escolaritzat en una llar d’infants que no compleixi la
condició anterior

2 punts
1 punt

Criteri 2: nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials:
-

Alumne escolaritzat amb necessitats educatives especials (es
considera alumne amb necessitats educatives especials aquell
que compleixi les condicions descrites a la base 9.b)

4 punts

L’assignació individualitzada es farà de forma proporcional als punts totals obtinguts per
cada ens destinatari fins esgotar la quantia assignada per convocatòria.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades.
12. Òrgan competent per a la instrucció i proposta de resolució
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
•

El President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui
delegui.
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•
•
•
•

Un/a representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
El Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports o persona en qui delegui.
El Gerent de Serveis d’Educació o persona en qui delegui.
Un/a representant de la Gerència de Serveis d’Educació, que actuarà com a
secretari/ària.

L’òrgan competent per a 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.
13. Termini de resolució, de publicació 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 màxim per a resoldre i notificar aquesta convocatòria de subvencions serà, com a
màxim, de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, la notificació individual es substituirà per
la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província, en un termini màxim de 10 dies
des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 45.1.b) de la
LPACAP, en relació a l’article 40.2.
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web
següent: https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
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 publicació.
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
publicació.
14. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir
de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província sense que hagi manifestat
expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense
reserves així com les condicions imposades en la concessió.
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
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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. Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància, tant
de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits per a la
concessió que l’integrin.
5. 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.
6. 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.
7. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2 de l’Ordenança.
16. Despesa subvencionable
Són subvencionables les despeses de personal derivades del cost del servei
d'escolarització dels infants durant el curs objecte de la present convocatòria.
Concretament, s'accepten les nòmines dels mestres, educadors i personal contractat, i les
despeses corresponents de seguretat social.
Serà igualment despesa subvencionable la relativa al cost de l’informe d’auditor al que fa
referència l’esmentada base 18.
17. Forma de pagament
El pagament total de la subvenció concedida s’efectuarà, prèvia presentació dels justificants
exigits, dins del termini establert a l’efecte en aquestes bases.
18. Termini i forma de justificació dels ajuts
El termini per a la justificació de les subvencions serà de l’1 de febrer al 29 de març de
2019, s’haurà de presentar a través del registre electrònic de la Diputació de Barcelona, en
la modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst.
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b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
mínim de l’article 74.5 RLGS.
c) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a
l’article 74.2 RLGS.
L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes,
revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de
maig.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
L’informe de l’auditor necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la
subvenció ha estat destinat a la minoració de les quotes d’escolarització dels alumnes de les
llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2016/2017.
19. Incidències 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 de la subvenció, 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.
20. Mesures de garantia
Els beneficiaris queden exonerats de la presentació de garanties pel pagament de la
subvenció en no haver-hi pagaments anticipats i ateses les seves finalitats.
21. Compatibilitat dels ajuts amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
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Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
22. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
23. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució de les activitats i projectes, 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.
24. Seguiment i supervisió de l’execució dels ajuts
El responsable del seguiment de l’execució de les actuacions serà la Gerència de Serveis
d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona podrà sol·licitar, en qualsevol moment del període d’execució, la
documentació referida a l’execució de l’actuació que és objecte de finançament per tal de fer
una supervisió del seu desenvolupament.
25. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades, s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un
fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i
tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els principis
de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades
estableix.
Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.
26. Causes de reintegrament.
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
Serà causa de reintegrament de la subvenció l’incompliment de les previsions del Decret
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els
requisits dels centres, i al Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments
del primer cicle d’educació infantil.
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Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
27. Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que gaudeixin
de la condició de persones beneficiàries.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28. Infraccions i sancions.
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei General
de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona.
29. Règim jurídic aplicable
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 s’aprova la convocatòria i les seves bases específiques per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a
les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de
Barcelona, per al curs 2016-2017, promogudes per la Gerència de Serveis d’Educació.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120010143
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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/es/web/educacio/esfl.
Primer. Beneficiaris
Poden concórrer a la convocatòria d’aquests ajuts les entitats privades d’iniciativa social
titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que tinguin domicili social a la
província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys, i que reuneixin totes i
cadascuna de les següents condicions:
a) Estar autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per impartir el primer cicle de l’educació infantil.
b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre, inscrites al registre
públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de
Barcelona.
c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre.
d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió
de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el
primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil.
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 d’Educació de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a ajuts pel suport a les llars d’infants de titularitat privada
d’iniciativa social per al curs 2016-2017 mitjançant la minoració de les quotes relatives a
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Corporació, aquests ajuts tenen
per finalitat el sosteniment de serveis essencials de la comunitat i es configuren d’acord amb
la condició de necessitat social d’interès general que la normativa de subvencions atorga a
les accions de millora de l’educació, la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i l’atenció a
la infància en risc. Així doncs, aquests ajuts es destinaran íntegrament a minorar les quotes
relatives a l’escolarització dels alumnes de les escoles bressol privades d’iniciativa social
corresponents al curs escolar 2016-2017.
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).
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Quart. Quantia
L’import que es destinarà a aquestes actuacions serà d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL
EUROS (1.500.000,00 €).
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 19 de setembre de
2018.
Sisè. Altres dades
Els ajuts concedits a l’empara d’aquest règim regulador s’hauran de destinar a finançar
despeses d’escolarització de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs
escolar 2016-2017 (de l’1.09.2016 al 31.08.2017).
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la convocatòria.
En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total del projecte presentat.
El termini per a la justificació de les subvencions serà de l’1 de febrer al 29 de març de
2019.”

TERCER. APROVAR el text de la convocatòria i bases específiques, i de l’extracte en
llengua castellana, que s’adjunten com Annex I i Annex II respectivament al present
dictamen, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre
de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
QUART. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per import
d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40300/32000/48901 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2018.
CINQUÈ. APROVAR els models de formularis normalitzats que s’assenyalen a
continuació, i que figuren a l’Annex III i Annex IV, respectivament:
• Formulari de sol·licitud i els seus annexos 1,2,3,4,5 i 6.
• Formulari de justificació i els seus annexos A, B, C i D.
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 de Barcelona.”
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ANNEX III AL DICTAMEN QUE APROVA LA CONVOCATÒRIA I LES SEVES BASES
ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES AL FINANÇAMENT
DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA D'INICIATIVA SOCIAL DE LA
DEMARCACIÓ DE BARCELONA, PER AL CURS 2016-2017 PROMOGUDA PER LA
GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ -ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ
Codi ID BDNS

Codi convocatòria

10143/18

Àrea/Servei/Oficina

40300 – Gerència de Serveis d’Educació

Títol del Projecte

Convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat privada
d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2016-2017

Municipi de realització de les
activitats a subvencionar

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom o Raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Fax

3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms
Càrrec amb el què actua

DNI
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4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui)
DNI del sol·licitant

Escriptura de constitució

NIF de l’entitat

Estatuts

Escriptura d’apoderament

Inscripció registral

Memòria i dades d’escolarització del/s centre/s per als qual es demana la subvenció (ANNEX 1)
Cost del servei d’escolarització (ANNEX 2)
Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària i altres aspectes recollits a l’art 13
de la Llei 38/2003 General de Subvencions i declaració d’estar en possessió de les titulacions que estableix
el decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels
centres (ANNEX 3)
Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (ANNEX 4)
Declaració responsable dels ingressos dels òrgans de direcció d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (ANNEX 5)
Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’ens (ANNEX 6)

5. DADES BANCÀRIES
(compte bancari on s’ha de transferir la subvenció, en cas de resultar beneficiari)
IBAN
La presentació d’aquesta sol·licitud comporta l’autorització a la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir del sol·licitant
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. Si el
sol·licitant vol denegar aquest consentiment haurà de marcar aquesta casella
NO ACCEPTO, i en aquest supòsit haurà
d’aportar les certificacions previstes als articles 18 i següents del RLGS.
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ANNEX 1
Convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació
de Barcelona, per al curs 2016-2017

MEMÒRIA I DADES D’ESCOLARITZACIÓ PER LA QUAL SE SOL·LICITA
SUBVENCIÓ
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi ID BDNS

Codi convocatòria

Àrea/Servei/Oficina

40300 – Gerència de Serveis d’Educació

2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom o raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Nom i cognoms
subscriu

de

qui

Telèfon
Correu electrònic

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS

Càrrec
Fax

10143/18
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4. OBJECTIUS O RESULTATS

5. DADES DEL CENTRE I DE MATRÍCULA
Nom del centre:
Població:

Codi del centre:
Codi Postal (requerit):

Capacitat autoritzada:
Quota mensual alumnes jornada completa:
Dades de matrícula:
Nombre d’alumnes
Alumnes escolaritzats al centre
Alumnes amb necessitats educatives especials

Si sou titulars de més d’un centre, ompliu en els formularis a continuació la informació
corresponent a cadascun d’ells.
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5. DADES DEL CENTRE I DE MATRÍCULA
Nom del centre:
Població:

Codi del centre:
Codi Postal (requerit):

Capacitat autoritzada:
Quota mensual alumnes jornada completa:
Dades de matrícula:
Nombre d’alumnes
Alumnes escolaritzats al centre
Alumnes amb necessitats educatives especials
5. DADES DEL CENTRE I DE MATRÍCULA
Nom del centre:
Població:

Codi del centre:
Codi Postal (requerit):

Capacitat autoritzada:
Quota mensual alumnes jornada completa:
Dades de matrícula:
Nombre d’alumnes
Alumnes escolaritzats al centre
Alumnes amb necessitats educatives especials
5. DADES DEL CENTRE I DE MATRÍCULA
Nom del centre:
Població:

Codi del centre:
Codi Postal (requerit):

Capacitat autoritzada:
Quota mensual alumnes jornada completa:
Dades de matrícula:
Nombre d’alumnes
Alumnes escolaritzats al centre
Alumnes amb necessitats educatives especials
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ANNEX 2
Convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació
de Barcelona, per al curs 2016-2017

DECLARACIÓ DEL COST DEL SERVEI D’ESCOLARITZACIÓ
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi de la convocatòria

10143/18

Àrea/Servei/Oficina

40300 – Gerència de Serveis d’Educació

2. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom o raó social
Nom i
subscriu

cognoms

NIF
de

qui

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que el cost del servei d’escolarització, que no inclou despeses
ni ingressos relatius a menjador escolar ni transport, ni acollides, ni amortitzacions ni inversions, és per al
curs 2016-2017 el que a continuació es detalla:
3. COST DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE
Nom del centre:
3.1. PRESSUPOST D’INGRESSOS

IMPORT (€)

Recursos propis
Quotes d’escolarització curs 2016-2017
Subvencions d’altres Administracions públiques
Altres ingressos (especificar)
TOTAL
3.2. PRESSUPOST DE DESPESES

IMPORT (€)

Personal (sous i salaris)
Despeses corrents en béns i serveis (funcionament)
TOTAL

Si sou titulars de més d’un centre, ompliu en els formularis a continuació la informació
corresponent a cadascun d’ells.

Àrea de Presidència
Secretaria General

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que el cost del servei d’escolarització, que no inclou
despeses ni ingressos relatius a menjador escolar ni transport, ni acollides, ni amortitzacions ni
inversions, és per al curs 2016-2017 el que a continuació es detalla:
3. COST DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE
Nom del centre:
3.1. PRESSUPOST D’INGRESSOS

IMPORT (€)

Recursos propis
Quotes d’escolarització curs 2016-2017
Subvencions d’altres Administracions públiques
Altres ingressos (especificar)
TOTAL
3.2. PRESSUPOST DE DESPESES

IMPORT (€)

Personal (sous i salaris)
Despeses corrents en béns i serveis (funcionament)
TOTAL

Si sou titulars de més d’un centre, ompliu en els formularis a continuació la informació
corresponent a cadascun d’ells.
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ANNEX 3
Convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació
de Barcelona, per al curs 2016-2017

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
1.

Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els
següents:

a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics o per delictes de prevaricació, cohecho,
malversació de caudals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes
urbanístics.
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarada insolvent
en qualsevol procediment, no trobar-se declarada en concurs, llevat que en aquest hagi
adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjecta a intervenció judicial o haver estat
inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d’inhabilitació
fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o
aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de
l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se
de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa
autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.
f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
g) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
h) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta llei o altres que així ho estableixin.
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i)

Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap
dels supòsits relacionats a les lletres a) a h).
j) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició previstes
als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del
Dret d’Associació.
k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en
l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de
la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.

2. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la
subvenció.
3. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona.
4. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per la mateixa activitat a
altres Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents:

ENTITAT CONCEDENT

IDENTIFICACIÓ DE
LA CONVOCATÒRIA

IMPORT

5. Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació
de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions
per la mateixa activitat.

6. Que està en possessió de les titulacions que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel
qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.
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ANNEX 4
Convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació
de Barcelona, per al curs 2016-2017

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat:
Que, de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a la infància i l’adolescència, l’activitat objecte de subvenció Implica contacte
habitual amb menors d’edat.
Que l’entitat disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones
que participen en el projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.
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ANNEX 5
Convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació
de Barcelona, per al curs 2016-2017

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
1. Que, de conformitat amb allò que preveu l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les retribucions
dels òrgans de direcció o administració de l’entitat a la qual represento són actualment
les següents:

CÀRREC

SALARI BRUT
ANUAL

2. Que resto assabentat que, en el cas que la subvenció concedida sigui superior als
10.000 euros i en compliment d’allò previst al citat precepte, la Diputació de Barcelona
farà públiques aquestes retribucions.
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ANNEX 6
Convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació
de Barcelona, per al curs 2016-2017

(complimentar únicament en aquells casos en què l’entitat ja hagi aportat
a la Diputació de Barcelona documentació acreditativa de la seva personalitat jurídica
i de la seva representació legal)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :

Que els següents documents de l’entitat a la qual representa, que van ser presentats en data
__________ , en relació a l’expedient ___________, gestionat per ____________ (centre gestor)
de la Diputació de Barcelona, continuen vigents a data d’avui.
Escriptura d’apoderament
Escriptura de constitució
Estatuts
Altres: (indicar quins) _________________________________
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ANNEX IV AL DICTAMEN QUE APROVA LA CONVOCATÒRIA I LES SEVES BASES
ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES AL FINANÇAMENT
DE LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA D'INICIATIVA SOCIAL DE LA
DEMARCACIÓ DE BARCELONA, PER AL CURS 2016-2017 PROMOGUDA PER LA
GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ -ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSDE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ D’INFORME D’AUDITOR
1. DADES DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Codi convocatòria
Activitat subvencionada

Import imputat
10143/18
Convocatòria de subvencions a les llars d’infants de titularitat privada
d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2016-2017

Cost total de l’activitat
Àrea/Servei/Oficina concedent

Import de la subvenció
40300 – Gerència de Serveis d’Educació

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA
Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Càrrec amb el què actua
Nom o raó social de l’entitat

NIF

Domicili

Documents que integren el present compte justificatiu simplificat :
Memòria de l’actuació (ANNEX A).
Memòria econòmica abreujada amb el contingut establert en les bases
reguladores (ANNEX B )
Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
si no ha acceptat de forma expressa que siguin obtinguts directament per la
Diputació de Barcelona, o declaració responsable, en els supòsits previstos en
l’article 24 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions. (ANNEX C)
Informe d’auditor de comptes (inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de
Comptes) amb l’abast determinat a les bases reguladores (ANNEX D)
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El/La sotasignant manifesta:
 Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació per
a la qual fou concedida, la qual ha estat realitzada amb compliment de totes les
obligacions imposades en els instruments reguladors de la seva concessió.
 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació de Barcelona,
conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament no supera el
cost total de la mateixa.
 Que els documents originals justificatius de la realització i el cost de l’activitat
subvencionada es troben arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona, i seran
conservats per un període no inferior a 6 anys.
 Respecta a l’obligació d’auditar els seus comptes anuals (marcar el que correspongui)
Que la beneficiària no està obligada
Que la beneficiària està obligada
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ANNEX A
MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi de la convocatòria

10143/18

Àrea/Servei/Oficina

2. DADES DE L’ENTITAT/ASSOCIACIÓ
Entitat/Associació
Domicili social

CIF/NIF

Localitat

CP

Nom i cognoms de qui subscriu

Càrrec

Telèfon

Fax

Correu electrònic

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES

4. RESULTATS OBTINGUTS
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5. DESVIACIONS RESPECTE AL PRESSUPOST PREVIST

6. CONCLUSIONS
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ANNEX B
MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA
Nom i cognoms de qui subscriu

Càrrec

DNI

Nom o raó social del/de la
beneficiari/ària

NIF

Àrea/Servei/Oficina concedent

Codi de la convocatòria

Cost total de l’activitat

Subvenció concedida

Full núm.

Total de les despeses

Import imputat

de

Despeses
Despeses de personal
Despeses de funcionament
Altres despeses (especifiqueu-les)

10143/18

Ingressos
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ingressos de les famílies
Aportació de la Diputació
Altres aportacions
Altres (especifiqueu-les)
Total dels ingressos

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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ANNEX C
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES
I AMB LA SEGURETAT SOCIAL
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi de la convocatòria

10143/18

Àrea/Servei/Oficina
2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA
Nom o raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Nom i cognoms de qui subscriu

Càrrec

Telèfon

Fax

Correu electrònic

(Nom)
[empleneu les lletres A o B]
A.

DECLARA sota la seva responsabilitat, que l’entitat a la qual representa

NO ESTÀ OBLIGADA A LA PRESENTACIÓ DE: [marqueu el que correspongui]
Certificat positiu de l’Agència Tributària, donat que:
No exerceix activitat subjecta a l’IAE
No està obligada a la presentació de la declaració de l’Impost de Societats.
No està obligada a la presentació de declaracions de l’IVA
No ha efectuat, en els 12 mesos anteriors a aquesta data, retencions per IRPF a
professionals
Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, donat que:
No té treballadors/res
No està inscrita en cap règim de la Seguretat Social

B.

ES TROBA AL CORRENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA
SEGURETAT SOCIAL i que aquesta declaració substitueix la presentació dels corresponents
certificats acreditatius en tant que: [marqueu el que correspongui]
És beneficiària d’una subvenció destinada a finançar projectes d’investigació
És beneficiària d’una subvenció d’import no superior a 3.000 €
Es tracta d’una entitat sense afany de lucre i la subvenció està destinada a finançar
projectes o programes d’acció social o cooperació internacional (S’inclouen en aquest
apartat les federacions, confederacions o agrupacions de les anteriors entitats
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ANNEX D
MODEL D’INFORME DE REVISIÓ DE COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS

1. Als efectes previstos a l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, aprovat mitjançant Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, hem [he] estat designats per [... identificació de l’empresa o
òrgan que va realitzar la designació...] a l’objecte de revisar el compte
justificatiu de la subvenció atorgada mitjançant [ ... indicació de la Resolució o
acte en el que s’hagi acordat la concessió...] a [... identificació del/de la
beneficiari/ària de la subvenció...] i destinada [... breu descripció de l’activitat
subvencionada...]
Una còpia del compte justificatiu de la subvenció, segellat per nosaltres [mi] a
efectes d’identificació, s’acompanya com annex al present informe. La
preparació i presentació del compte justificatiu és responsabilitat de [...
identificació del/de la beneficiari/ària de la subvenció [... concretant-se la nostra
[la meva] responsabilitat en la realització del treball que es menciona a l’apartat
2 d’aquest informe.
2. El present treball s’ha realitzat seguint el disposat a les Normes d’Actuació
aprovades pel Ministeri d’Economia i Hisenda mitjançant Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, en la qual es fixen els procediments que s’han
d’aplicar i l’abast dels mateixos, i ha consistit en les comprovacions que de
forma resumida es comenten a continuació:
[... es mencionaran les comprovacions realitzades sobre la base d’allò previst a
l’apartat III.2 de la norma d’actuació, així com les comprovacions realitzades
sobre l’establert a la base 18 de la convocatòria en referència a la minoració de
les quotes d’escolarització...]
Donat que aquest treball, per la seva naturalesa, no té la natura d’auditoria de
comptes ni es troba sotmès a la Llei 19/1988, d’auditoria de comptes, no
expressem [exprés] una opinió d’auditoria en els termes previstos a la citada
normativa.
3. El/La beneficiari/ària ha posat a la nostra [meva] disposició tota la informació
que li ha sigut requerida per la realització del nostre treball amb l’abast
establert al paràgraf anterior.
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4. Com a resultat del treball realitzat, els informem que no hem [he] observat fets
o circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa
aplicable o de les condicions imposades a [...identificació del/de la
beneficiari/ària de la subvenció ...] per la percepció de la subvenció a què es
refereix l’apartat 1 anterior.
En cas contrari, quan es detecten fets rellevants el paràgraf a incloure serà el
següent:
Com a resultat del treball realitzat, a continuació els informem d’aquells fets o
circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable
o de les condicions imposades a [... identificació del beneficiari de la
subvenció...] per la percepció de la subvenció a que es refereix l’apartat 1
anterior:
Data:
Signatura de l’auditor
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència Serveis de Comerç
71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de finançar activitats de les entitats representatives del sector
comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit
associatiu dels operadors comercials i de serveis per a l’exercici 2018, per un
import total de 150.000 €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que 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 Comerç es volen fomentar les activitats de
les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit
comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis, per
a l’exercici 2018.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent
cinquanta mil (150.000,00) EUR amb càrrec a l’aplicació G/30301/43100/48900 del
pressupost de l’exercici 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
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Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d'abril de 2016, i publicada al BOPB de data 22
d’abril de 2016.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201820185120009533), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de les entitats
representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i
fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis per a l’exercici
2018, el text íntegre de la qual és el següent:
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS PER A FINANÇAR ACTIVITATS DE LES ENTITATS
REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS QUE MILLORIN EL
TEIXIT COMERCIAL URBÀ I FOMENTIN EL TEIXIT ASSOCIATIU DELS OPERADORS
COMERCIALS I DE SERVEIS, ANY 2018
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2018/9533
28. 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 (en endavant OGS).
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.
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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) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).
29. Objecte i finalitat de les subvencions
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de
Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a finançar activitats
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com
a objectiu:
 La millora del teixit comercial urbà.
 El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.
 El foment de la professionalització de les associacions de comerciants i de serveis.
El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa
del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents
que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial,
les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en aquesta
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit
associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà.
És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions promogudes per les
entitats representatives del sector comercial del municipi envers el manteniment,
consolidació i millora de l’oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc
de les línies generals dissenyades, conjuntament, per l’ens local, així com es posa de
manifest la necessitat de reconèixer l’esforç de les entitats que treballen per aconseguir un
autofinançament basat en els propis recursos i la capacitat de prestar serveis més enllà dels
propis associats.
En concret, es donarà suport a una única actuació inclosa dins del pla d’actuació anual de
l’entitat.
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat:
 Treballar per la cohesió social, econòmica i territorial.
 Desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot l’àmbit
territorial provincial.
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30. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar activitats desenvolupades durant el període comprès entre el 1 de gener de 2018 i
el 31 de desembre de 2018 (ambdós inclosos).
31. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i
reuneixin les següents condicions:
 Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions,
confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que representin els
operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent.
 Quedaran excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels
mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial.
 Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona.
 Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona.
 Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d’actuació no
superi aquest nombre de població.
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
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 de l’OGS.
32. Documentació a aportar
Al formulari electrònic normalitzat caldrà adjuntar la documentació següent:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sol·licitud de subvenció específica de la present convocatòria.
Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Acreditació de la inscripció registral de l’entitat.
ANNEX 1: Memòria de l’activitat a realitzar per a la que es sol·licita la subvenció.
ANNEX 2: Pressupost previst per a l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció.
ANNEX 3: que inclou les següents declaracions:
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 Declaració responsable que l’entitat reuneix els requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb allò previst a l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 18 de novembre, General de Subvencions.
 Declaració de compromís de compliment de les condicions de la subvenció.
 Declaració del compromís a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment
de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria,
l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa activitat.
 Declaració que l’entitat es compromet a sotmetre’s al control financer que pugui
efectuar la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.
 Declaració, si és el cas, de les subvencions que l’entitat preveu sol·licitar per la
mateixa actuació a altres administracions públiques o entitats privades.
10) ANNEX 4: Declaració que l’entitat disposa 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. I declaració que l’activitat objecte de subvenció
no implica contacte habitual amb menors d’edat.
11) ANNEX 5: a complimentar només en aquells casos en què l’import sol·licitat de
subvenció sigui superior als 10.000 euros.
Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o d’administració, en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
12) ANNEX 6: Declaració responsable que la documentació a aportar requerida als
punts 1, 2, 3, 4 i 5 d’aquest apartat ja es va aportar en una altra convocatòria i no
s’ha produït cap variació.
13) Programa anual d’actuacions previstes per l’entitat, contemplant els apartats
següents: detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost
individualitzat. Nombre total d’associats/des i, quota anual i derrames previstes de
l’any 2018.
14) Declaració del/de la regidor/a competent en matèria de comerç conforme el
Programa anual d’actuacions de l’entitat peticionaria s’adequa a la política comercial
municipal.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada electrònicament per la persona sol·licitant.
33. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 27 d’agost i fins al 17 de
setembre de 2018, ambdós inclosos. La convocatòria serà única.
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) emplenant el formulari
electrònic normalitzat, que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat,
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la
documentació exigida a la Base 5.
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Només s’acceptaran les sol·licituds signades electrònicament que s’ajustin als requisits
tecnològics i a les signatures acceptades per la seu electrònica
(https://seuelectronica.diba.cat/requisitsTecnologics.asp).
Les sol·licituds no presentades a través de la seu electrònica seran desestimades.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
34. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
Les rectificacions o esmenes requerides es faran a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona mitjançant el formulari corresponent.
35. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
36. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. L’òrgan instructor
determinarà, en funció del nombre de participants i de les propostes presentades, la
puntuació mínima per atorgar les esmentades subvencions (que haurà de ser superior a 30
punts).
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà
un màxim de 100 punts):
1) Existència de mecanismes de concertació (conveni de col·laboració, meses de comerç, o
altres) de l’entitat sol·licitant amb l’ajuntament per al disseny i execució de les polítiques
comercials del municipi o territori i de l’actuació sol·licitada (fins a 10 punts).
2) Grau de complementarietat de l’actuació sol·licitada amb les polítiques comercials del
municipi o territori (fins a 20 punts).
3) Grau d’innovació de l’actuació (fins a 10 punts).
4) Implicació de l’entitat en l’execució de l’actuació sol·licitada, atenent al seu grau de
participació econòmica amb recursos propis en el finançament del pressupost de l’any
anterior, a 31 de desembre de 2017 (fins a 20 punts):
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- Percentatges fins a 35%
- A partir de 35% i fins a 50%
- A partir de 50% i fins a 65%
- Més de 65%

 5 punts
 10 punts
 15 punts
 20 punts

5) Abast de l’actuació d’acord a la representativitat de l’entitat sol·licitant respecte als
establiments existents en el seu àmbit territorial (fins a 20 punts):
- Percentatges fins a 35%
- A partir de 35% i fins a 50%
- A partir de 50% i fins a 65%
- Més de 65%

 5 punts
 10 punts
 15 punts
 20 punts

6) Gestió professionalitzada de l’actuació sol·licitada en el marc del projecte de
dinamització comercial de l’entitat sol·licitant (fins a 20 punts).
37. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent cinquanta mil (150.000,00)
EUR i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48900 del pressupost
vigent de la Corporació.
No podran atorgar-se subvencions per import total superior a l’esmentat.
L’import màxim que es podrà atorgar és el descrit a la base 11.
38. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció
dels punts atorgats un cop aplicats els criteris objectius de la base 9, la quantitat sol·licitada i
la despesa elegible presentada.
El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses
no elegibles de forma que per a la determinació de l’import de la subvenció només es
tindran en compte les despeses elegibles.
L’import màxim de cadascuna de les subvencions atorgades, així com el percentatge de
cofinançament de les mateixes per part de l’associació, s’estableix en funció de quatre trams
que presenta com a base el pressupost anual de l’entitat sol·licitant tancat a 31 de
desembre de 2017:
 Associacions amb un pressupost de fins a 30.000 €:
Import màxim de la subvenció: 3.000€
Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 90% del cost total de l’actuació
subvencionada.
 Associacions amb un pressupost de 30.001 € fins a 100.000 €:
Import màxim de la subvenció: 6.000€
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-

Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 75% del cost total de l’actuació
subvencionada.

 Associacions amb un pressupost de 100.000 € fins a 200.000€:
Import màxim de la subvenció: 10.000€
Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 50% del cost total de l’actuació
subvencionada.
 Associacions amb un pressupost de més de 200.000€:
- Import màxim de la subvenció: 16.000€
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 50% del cost total de l’actuació
subvencionada.
39. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà el Servei de Comerç Urbà de la Gerència de
Serveis de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de
Barcelona.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
 El President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local o persona en qui
delegui.
 El Diputat delegat de Comerç o persona en qui delegui.
 Un representant de la Presidència de la Corporació.
 La cap del Servei de Comerç Urbà o persona en qui delegui.
 La cap de la Unitat de Suport Territorial o persona en qui delegui.
 Dos tècnics/ques superiors de Comerç
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.
40. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, i a efectes de notificació, les subvencions
atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat en un termini
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màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, en el Butlletí Oficial de la
Província, d’acord amb l’establert a l’article 45.1.b) 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.
41. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir
de la publicació de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves
objeccions.
42. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen:
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 de l’OGS.
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El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la
incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
43. Despeses no subvencionables
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:







L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo.
Sous i salaris, dietes i manutenció.
Despeses de restauració i productes d’alimentació utilitzats en les actuacions.
Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.
Els patrocinis, premis, obsequis i tiquets d’aparcament.
Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats
romanguin tancats en el moment que es porti a terme l’activitat.

44. Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost
d’execució no superi el límit del 50% de l’import de la subvenció.
45. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
46. Termini i forma de justificació
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre l’1 de gener i el 31 de març de
2019.
2. Aquesta justificació s’haurà de presentar a través del tràmit corresponent de la seu
electrònica, pel/per la beneficiari/ària adjuntant els models normalitzats que es troben a
http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions-associacions
Els documents justificatius necessaris seran els següents:
-

Finançament del projecte anual executat.
Compte justificatiu simplificat, que inclou els següents annexes:
Annex A. Memòria de l’actuació.
Annex B. Relació de despeses.
Annex C. Relació d’ingressos rebuts.
Annex D. Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
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3. En la confecció de la memòria justificativa 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
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
4. Respecte les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà al
beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria
econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la
subvenció.
La mostra seleccionada estarà conformada per un mínim del 10% del total de justificants de
despesa que representin almenys un 20% del total de la subvenció concedida per la
Diputació de Barcelona.
47. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/da la necessitat de esmenar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/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.
Les rectificacions o esmenes requerides es faran a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona mitjançant el formulari corresponent.
48. Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
49. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
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beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
50. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
51. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
52. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics
i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge
corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva Web:
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
53. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la
normativa de la LGS.
54. 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
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per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
55. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona. (4)
56. 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.
57. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta
convocatòria del Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de
dades estableix.
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
pel qual es convoquen subvencions per finançar activitats de les entitats
representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i
fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis per a l’exercici
2018, de la Gerència de Serveis de Comerç.
Codi convocatòria: 2018/9533
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D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es
pot
consultar
a
la
Base
de
Dades
Nacional
de
Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els formularis electrònics normalitzats de sol·licitud i
justificació de les subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencionsassociacions
Primer. Beneficiaris:
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i
reuneixin les següents condicions:
 Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions,
confederacions, agrupacions i altres entitats d’àmbit territorial que representin els
operadors comercials i de serveis, inscrites al registre públic corresponent.
 Quedaran excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels
mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial.
 Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona.
 Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona.
 Pertànyer a municipis de menys de 300.000 habitants i que el seu àmbit d’actuació no
superi aquest nombre de població.
Segon. Objecte.
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de
Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local destinades a finançar activitats
realitzades per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com
a objectiu:
 La millora del teixit comercial urbà.
 El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.
 El foment de la professionalització de les associacions de comerciants i de serveis.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les
subvencions regulades en la present convocatòria serà de cent cinquanta mil (150.000,00)
EUR.
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L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà en funció
dels punts atorgats un cop aplicats els criteris objectius, la quantitat sol·licitada i la despesa
elegible presentada.
El pressupost presentat amb la sol·licitud serà minorat en allò que correspongui a despeses
no elegibles de forma que per a la determinació de l’import de la subvenció només es
tindran en compte les despeses elegibles.
L’import màxim de cadascuna de les subvencions atorgades, així com el percentatge de
cofinançament de les mateixes per part de l’associació, s’estableix en funció de quatre trams
que presenta com a base el pressupost anual de l’entitat sol·licitant tancat a 31 de
desembre de 2017:
 Associacions amb un pressupost de fins a 30.000 €:
- Import màxim de la subvenció: 3.000€
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 90% del cost total de l’actuació
subvencionada.
 Associacions amb un pressupost de 30.001 € fins a 100.000 €:
- Import màxim de la subvenció: 6.000€
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 75% del cost total de l’actuació
subvencionada.
 Associacions amb un pressupost de 100.000 € fins a 200.000€:
- Import màxim de la subvenció: 10.000€
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 50% del cost total de l’actuació
subvencionada.
 Associacions amb un pressupost de més de 200.000€:
- Import màxim de la subvenció: 16.000€
- Cofinançament de la Diputació de Barcelona: 50% del cost total de l’actuació
subvencionada.
Les subvencions s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un
cop aplicats els criteris objectius. L’òrgan instructor determinarà, en funció del nombre de
participants i de les propostes presentades, la puntuació mínima per atorgar les esmentades
subvencions (que haurà de ser superior a 30 punts).
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada (la valoració tindrà
un màxim de 100 punts):
1) Existència de mecanismes de concertació (conveni de col·laboració, meses de
comerç, o altres) de l’entitat sol·licitant amb l’ajuntament per al disseny i execució de
les polítiques comercials del municipi o territori i de l’actuació sol·licitada (fins a 10
punts).
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2) Grau de complementarietat de l’actuació sol·licitada amb les polítiques comercials del
municipi o territori (fins a 20 punts).
3) Grau d’innovació de l’actuació (fins a 10 punts).
4) Implicació de l’entitat en l’execució de l’actuació sol·licitada, atenent al seu grau de
participació econòmica amb recursos propis en el finançament del pressupost de l’any
anterior, a 31 de desembre de 2017 (fins a 20 punts):
- Percentatges fins a 35%
- A partir de 35% i fins a 50%
- A partir de 50% i fins a 65%
- Més de 65%

 5 punts
 10 punts
 15 punts
 20 punts

5) Abast de l’actuació d’acord a la representativitat de l’entitat sol·licitant respecte als
establiments existents en el seu àmbit territorial (fins a 20 punts):
- Percentatges fins a 35%
 5 punts
- A partir de 35% i fins a 50%  10 punts
- A partir de 50% i fins a 65%  15 punts
- Més de 65%
 20 punts
6) Gestió professionalitzada de l’actuació sol·licitada en el marc del projecte de
dinamització comercial de l’entitat sol·licitant (fins a 20 punts).
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 27 d’agost i fins al 17 de
setembre de 2018, ambdós inclosos. La convocatòria serà única.
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) emplenant el formulari
electrònic normalitzat, que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat,
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la
documentació exigida a la Base 5.
Només s’acceptaran les sol·licituds signades electrònicament que s’ajustin als requisits
tecnològics i a les signatures acceptades per la seu electrònica
(https://seuelectronica.diba.cat/requisitsTecnologics.asp).
Les sol·licituds no presentades a través de la seu electrònica seran desestimades.
Sisè. Altres dades
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:
 L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo.
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Sous i salaris, dietes i manutenció.
Despeses de restauració i productes d’alimentació utilitzats en les actuacions.
Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.
Els patrocinis, premis, obsequis i tiquets d’aparcament.
Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats
romanguin tancats en el moment que es porti a terme l’activitat.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar activitats desenvolupades durant el període comprès entre el 1 de gener de 2018 i
el 31 de desembre de 2018 (ambdós inclosos).
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre l’1 de gener i el 31 de març 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.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cent cinquanta mil (150.000,00) EUR a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/30301/43100/48900 del pressupost de despeses de 2018 de la Diputació de
Barcelona.
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la
Seu electrònica de la Diputació.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 11 hores i 35 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària general que en dóna fe.

