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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 11 D’ABRIL DE 2019 

 
A la ciutat de Barcelona, l’11 d’abril de 2019, a les 11 hores i 40 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 Laura Martínez i Portell (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol 
i Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), i amb els 
diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume 
Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Joan 
Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia 
Recasens i Alsina (CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i 
Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-
AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), i els diputats i diputades amb veu però sense vot 
següents: senyors Miguel Ángel Ibáñez Giner (Cs) i Joaquim Jesús Duran i Redondo 
(CUP-PA). 
 

Hi assisteix també el diputat senyor Arnau Funes i Romero (ENTESA). 
 

Actua de secretari accidental el senyor José Luis Martínez-Alonso Camps, director de 
serveis de Secretaria, adjunt a la Secretaria General. 
 

Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana i el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás. 
 
Excusen la seva absència la vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlon i Gil (PSC-
CP), les diputades senyores Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i Alexandra Sevilla i 
Oliveras (Entesa) i els diputats senyors Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i 
Manuel Reyes López (PP). 
 
Excusa, també, la seva absència, la secretària general de la corporació, senyora Petra 
Mahillo García. 
 
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 28 de març de 2019. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació de 

la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/0007247). 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el procediment abreujat 
núm. 469/2018-F, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
REALE SEGUROS GENERALES, SA, contra la resolució de la Diputació de 24 de 
setembre de 2018, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 16 
de setembre de 2017, quan circulava per la carretera BV-4602, terme municipal de 
Santa Cecília de Voltregà, i va col·lidir amb un porc senglar que va irrompre 
sobtadament a la via (exp. núm. 2019/2149). 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3151/19, de data 15 de març de 

2019, pel qual s’acorda interposar recurs d’apel·lació, contra la Sentència dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós 
núm. 453/2017-E, procediment ordinari, instat per la Diputació de Barcelona 
envers l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb el pagament d’un cànon per 
la utilització/ocupació de béns de domini públic hidràulic (exp. núm. 2019/5494). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3160/19, de data 15 de març de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 5/2019, procediment ordinari, interposat pel senyor 
XXX, contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya –Secció de Barcelona– 
de 4 de maig de 2018, que va desestimar el recurs de reposició formulat envers la 
resolució del mateix Jurat d’Expropiació, de 9 de febrer de 2018, que fixà el preu 
just del projecte “Camí de vianants a la carretera BV-4242, entre el PK 0+589 i el 
PK 1+176 T. M. Berga”. Finca afectada núm. 2 (exp. núm. 2019/4235). 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment 

la revocació parcial, per menor cost, de les subvencions atorgades en favor de 
persones jurídiques sense ànim de lucre per activitats singulars i esdeveniments 
cooperatius, mitjançant el sistema de concurrència competitiva, així com atorgar 
un termini de 15 dies per a que presentin al·legacions o la documentació 
justificativa, en el benentès que de no presentar-se, la revocació inicial esdevindrà 
definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 2017/3049). 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició), el seu règim 
regulador i la concessió d'ajuts (exp. núm. 2019/7048). 
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8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 (exp. 
núm. 2019/6215). 

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

Programa de suport a emergències de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 
2019/7051). 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incloure un nou 

recurs econòmic en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, 
consistent en un fons de prestació denominat “Dinamització de l’activitat física i 
l’esport local”, amb un pressupost màxim de 340.000 € (exp. núm. 2018/16349). 

 
Servei de Contractació 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, rectificar l’error material de 

l’acord de la  Junta de Govern, de 14 de març de 2019, referent a l’aprovació de la 
liquidació del contracte i la devolució de garantia del Lot 2 de l’expedient de 
contractació relatiu al Servei de Vigilància, Protecció i Control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
concretament el referent a l’Espai Francesca Bonnemaison, de conformitat amb el 
que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (exp. núm. 2015/0001599).  

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar, per 

error material, d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, l’Annex 2 de l’acord de la Junta de Govern de 14 de març de 2018, pel 

qual es va aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a 
l’atorgament de premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
“APPS&IOT FOR CITIZENS 2019 – APPS i internet de les coses al servei de la 
ciutadania”- per a l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/0003618). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
13. CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.239,62 €, a l’Ajuntament de Calders, 
per a finançar l’actuació local “Millora i mant. asfaltat urbanitz. de La Guàrdia”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/6715). 

 
14. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
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167.589,73 €, a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar 
l’actuació local “Reparcel·lació River Park (inscrip. reg.)”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/6824). 

 
15. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 11.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a finançar l’actuació local “Adquisició 
de mobiliari”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2019/6771). 

 
16. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 164.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a finançar l’actuació local 
“Actuacions en via pública i edificis”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm.2019/6772). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
17. FONOLLOSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

revocació parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial 
de la subvenció del Programa de Crèdit Local a l’Ajuntament de Fonollosa. 
Expedient 2011050 (exp. núm. 2011/9326). 

 
18. FONOLLOSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

revocació parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial 
de la subvenció del Programa de Crèdit Local a l’Ajuntament de Fonollosa. 
Expedient 2017038 (exp. núm. 2017/7915). 

 
19. MANRESA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 238.494,33 €, a l'Ajuntament de Manresa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/5174). 

 
20. PINEDA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 65.400,39 €, a l'Ajuntament de 
Pineda de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/5171). 

 
21. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 73.033,81 €, a l'Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/4207). 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor 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 2019 (exp. núm. 2019/7147). 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Terrassa i 
Matadepera relatiu a les obres del projecte constructiu per l’Itinerari de vianants i 
ciclistes a les carreteres BV-1221 i BV-1275. TM Terrassa, per un import 
d’1.151.949,61 € (exp. núm. 2017/7738). 

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

minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallés, 
relatiu a les obres del projecte constructiu d’urbanització de la travessera de la 
carretera BP-1432 entre el PK 30+215 i el PK 30+480. TM L’Ametlla del Vallés, 
per un import total de 683.467,81 € (exp. núm. 2017/4500). 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

resolució de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurrència competitiva, 
dels recursos tècnics i materials de l’Oficina d’Activitats de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de 20 de desembre de 2018 
(exp. núm. 2019/5384).  

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

resolució de la convocatòria, pel procediment de concurrència competitiva, de 
l’atorgament dels recursos tècnics i materials, de l’Oficina d’Habitatge de la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de 20 
de desembre de 2018 (exp. núm. 2019/5385).  

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

resolució de la convocatòria, pel procediment de concurrència competitiva, de la 
concessió, dels recursos tècnics i materials del Servei d’Urbanisme de la Gerència 
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de 20 de 
desembre de 2018 (exp. núm. 2019/5387).  
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació 

d’obres de la Diputació de Barcelona relatives a l’execució de les obres i 
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de 
la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, desglossat en 6 lots, per un 
pressupost de 2.618.230,22 €, IVA exclòs, més 549.828,34 €, en concepte del 
21% d’IVA, que suposa un total de 3.168.058,56 € (exp. núm. 2018/13057). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte la retenció de crèdit efectuada amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
G/60103/23101/22780 del programa "Els Serveis Socials més a prop", per un 
import de 125.171,06 € i, en conseqüència, alliberar aquest import (exp. núm. 
2017/5532). 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’exercici 2019 (exp. 
núm. 2018/18467). 

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic “Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics”, sotmès a concurrència competitiva en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6916). 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic “Dret a l’alimentació”, sotmès a 
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6921). 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic “Gestió per processos en els serveis 
socials bàsics”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6924). 

 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic “Plans locals d’acció comunitària 
inclusiva”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6927). 
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35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Guia local pe fer front als 
maltractaments a les persones grans”, sotmès a concurrència competitiva, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 
2019/6962). 

 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs material “Exposició per a la prevenció del 
consum de drogues: “Controles?”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/7000). 

 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic “Serveis d’intervenció socioeducativa”, 
sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/7001). 

 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic “Millora del procés d'intervenció de 
l'atenció a la infància i a l'adolescència en risc”, sotmès a concurrència 
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 
(exp. núm. 2019/7002). 

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs tècnic “Promoció de l’autonomia personal en 
l’àmbit de la salut mental i les discapacitats”, sotmès a concurrència competitiva, 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 
2019/7003). 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació del termini d'execució d'alguns dels projectes subvencionats en el 
marc de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport 
a projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017 (exp. núm. 2017/11491). 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte 
de finançar les programacions anuals d’activitats de foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
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durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural 
(exp. núm. 2019/4494). 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament del Premi 
Frederic Roda de Teatre, corresponent a l’any 2019 mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva (exp. núm. 2019 / 5726). 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’esmena  

d’error material de l’Annex II de la convocatòria, que incorpora les bases 
especifiques, amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats per 
entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació 
de Barcelona durant l'any 2019, aprovat per la Junta de Govern en sessió 
celebrada el dia 28 de març de 2019, registre núm. 136/19 (exp. núm. 2019/3992). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

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

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà. (exp. núm. 2016/7043). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de març de 2019.- Pel 
senyor President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 de març de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la 
representació de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 
2019/0007247).- 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: 
 
“I. Antecedents 
 
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 
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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. 
 
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 aquest sentit, donat que el Sr. Jordi Bellapart Colomer, el qual ostentava el càrrec 
de gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, ha deixat de 
prestar els seus serveis a la corporació, i que aquest ocupava els òrgans de gestió de 
conseller delegat al Consorci del Parc de la Serralada Litoral, en virtut de proposta 
formulada per la Diputació de Barcelona mitjançant Decret núm. 9824/11, d’11 de 
novembre, i de gerent al Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries i Savassona, 
en virtut de proposta formulada pel Decret núm. 277/04, de 15 de juny, cal procedir a 
formular una nova proposta a aquests ens relativa a la composició d’aquests òrgans. 
 
Les previsions estatutàries dels consorcis avantdits que emparen les propostes de 
nomenament a formular per part de la Diputació de Barcelona es contenen a l’article 
14 dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’article 14 dels Estatuts 
del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries i Savassona. 
 
Així, l’article 14 dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral disposa: 
 

“1. Correspon al Conseller/a delegat/da, com a òrgan de govern i gestió amb les 
funcions que es determinen en els apartats següents, vetllar pel compliment del 
acords i resolucions del Consell Plenari i la Presidència. 
 
2. Aquest càrrec serà nomenat per la Presidència del Consorci a proposta de la 
Diputació de Barcelona. D’aquest nomenament se’n donarà compte al Consell 
Plenari. 
 
3. El/La Conseller/a delegat/da assistirà a les reunions del Consell Plenari amb veu i 
sense vot”. 
 

Altrament, l’article 14 dels Estatuts del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries 
i Savassona estableix: 
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“1. La Gerència es l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i la 
coordinació de la gestió del Consorci. 
 
2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la 
Diputació de Barcelona, la qual proposarà a la Presidència per al seu 
nomenament, d'entre els seus càrrecs de comandament, el directiu o la 
directiva que considera més adient per a ocupar el càrrec. Del nomenament 
se'n donarà compte a l'Assemblea General”. 
 

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. 
 
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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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.g) de la Refosa 1/2018, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB d’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. PROPOSAR el nomenament de la Sra. Maria Àngels Palacio Pastor, 
gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, per exercir els 
òrgans de gestió dels consorcis que es detallen a continuació: 
 
A).- Consorci del Parc de la Serralada Litoral  
 
Es proposa a la Presidència del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, d’acord amb 
l’article 14 del Estatuts de l’ens, el nomenament de la Sra. Maria Àngels Palacio 
Pastor, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, com a 
consellera delegada del Consorci. 
 
B).- Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona 
 
Es proposa a la Presidència del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-
Savassona, d’acord amb l’article 14 del Estatuts de l’ens, el nomenament de la Sra. 
Maria Àngels Palacio Pastor, gerent de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona, com a gerent del Consorci. 
 
SEGON. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al 
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”  
 
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies, senyor president. Simplement la constatació que 
s’acaba el mandat i no tenim cap explicació de què va a fer i a on la Diputació. 
Gràcies.  
 
El president, senyor Castells, agraeix la intervenció i demana continuar amb la 
lectura dels punts de l’ordre del dia.  
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 469/2018-F, que desestima el recurs contenciós administratiu 
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interposat per REALE SEGUROS GENERALES, SA, contra la resolució de la 
Diputació de 24 de setembre de 2018, que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts amb motiu de l’accident 
de trànsit ocorregut el dia 16 de setembre de 2017, quan circulava per la 
carretera BV-4602, terme municipal de Santa Cecília de Voltregà, i va col·lidir 
amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm. 
2019/2149).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona el dia 18 de febrer de 2019 
ha dictat la Sentència núm. 46/2019 en el procediment abreujat núm. 469/2018-F, que 
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per REALE SEGUROS 
GENERALES, SA, contra la resolució de la Diputació de 24 de setembre de 2018, que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts 
amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 16 de setembre de 2017, quan 
circulava per la carretera BV-4602, terme municipal de Santa Cecília de Voltregà, i va 
col·lidir amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida Sentència, no 
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el funcionament del 
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la 
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona. 
  
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018 (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels  següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 46/2019, de 18 de 
febrer de 2019, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 
469/2018-F, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per REALE 
SEGUROS GENERALES, SA, contra la resolució de la Diputació de 24 de setembre 
de 2018, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 16 de setembre de 
2017, quan circulava per la carretera BV-4602, terme municipal de Santa Cecília de 
Voltregà, i va col·lidir amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via. 
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Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona.” 
 

4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3151/19, de data 15 de març 
de 2019, pel qual s’acorda interposar recurs d’apel·lació, contra la Sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs 
contenciós núm. 453/2017-E, procediment ordinari, instat per la Diputació de 
Barcelona envers l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb el pagament d’un 
cànon per la utilització/ocupació de béns de domini públic hidràulic (exp. núm.  
2019/5494).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El 19 d’abril de 2017 la Diputació de Barcelona va sol·licitar autorització per a les 
obres del projecte d’ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de 
Vista Alegre a la carretera B-522, dins del terme municipal de Manlleu (exped. núm. 
UDPH 2017001659). 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va tramitar el corresponent expedient 
administratiu que va finalitzar amb la resolució d’autorització emesa el 16 d’octubre de 
2017 (Exp. núm. UDPH 2017001659) pel cap de la Demarcació Territorial de Girona. 
 
En aquesta resolució, l’ACA autoritza a la corporació a realitzar les obres sol·licitades i 
calcula el cànon que la DIBA ha de pagar per la utilització/ocupació de béns de domini 
públic hidràulic. 
 
El 19 de desembre de 2017 aquesta diputació va interposar, en temps i forma, recurs 
contenciós administratiu contra la part de la resolució d’autorització que incloïa el 
càlcul del cànon per ser contrària a dret i lesiva pels interessos de la corporació, motiu 
pel qual es sol·licitava l’anul·lació d’aquella part de la resolució. 
 
El 19 de febrer de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona va 
notificar a la corporació la Sentència núm. 35/2019, de 13 de febrer, que desestimava 
el recurs interposat per entendre que l’ocupació per part de la corporació d’un bé de 
domini públic hidràulic està subjecte a cànon i que aquest cànon està subjecte a IVA. 
Aquesta corporació considera que la part de resolució d’autorització que inclou el 
càlcul del cànon no és ajustada a dret, perquè, per un banda, la plataforma o tauler del 
pont és una carretera, per tant, domini públic viari i les carreteres i tots els seus 
elements no poden estar gravats per cap tribut, i per, altra banda, que el cànon/taxa 
derivat de l’autorització per la utilització d’un bé de domini públic hidràulic no està 
subjecte a IVA. 
 
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 
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Barcelona ha d’exercir les accions que pertoquin en defensa dels interessos de la 
corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial decret legislatiu 781/1996 que aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, s’infereix la necessitat d’interposar recurs 
d’apel·lació, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la 
defensa i representació de la corporació en el procediment esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la corporació, en 
aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. INTERPOSAR recurs d’apel·lació contra la Sentència núm. 35/2019, de 13 de 
febrer, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs ordinari 
núm. 453/2017-E, per la part de la resolució d’autorització que inclou el càlcul del 
cànon, en base a les consideracions contingudes en la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Segon. DESIGNAR al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits i d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial i de la 
representació, de la corporació en aquest recurs.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3160/19, de data 15 de març 
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 5/2019, procediment ordinari, interposat pel 
senyor XXX, contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya –Secció de 
Barcelona– de 4 de maig de 2018, que va desestimar el recurs de reposició 
formulat envers la resolució del mateix Jurat d’Expropiació, de 9 de febrer de 
2018, que fixà el preu just del projecte “Camí de vianants a la carretera BV-4242, 
entre el PK 0+589 i el PK 1+176 T. M. Berga”. Finca afectada núm. 2 (exp. núm. 
2019/4235).- 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 Jurat d’Expropiació de Catalunya -Secció de Barcelona- mitjançant ofici de 12 de 
febrer de 2019 ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
interessada en el recurs contenciós administratiu núm. 5/2019, procediment ordinari, 
seguit davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 
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Administrativa, Secció Segona, interposat pel senyor XXX contra l’acord del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya -Secció de Barcelona- de 4 de maig de 2018, que va 
desestimar el recurs de reposició formulat envers la resolució del mateix Jurat 
d’Expropiació, de 9 de febrer de 2018, que fixà el preu just del projecte de “Camí de 
vianants a la carretera BV-4242, entre el PK 0+589 i el PK 1+176 T.M. Berga”. Finca 
afectada núm. 2. 
 
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 article 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 de la Secretaria General 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 
2.4.a) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 
Contenciosa Administrativa, Secció Segona, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 5/2019, procediment ordinari, interposat pel senyor XXX contra l’acord del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya -Secció de Barcelona- de 4 de maig de 2018, que va 
desestimar el recurs de reposició formulat envers la resolució del mateix Jurat 
d’Expropiació, de 9 de febrer de 2018, que fixà el preu just del projecte “Camí de 
vianants a la carretera BV-4242, entre el PK 0+589 i e PK 1+176 T.M. Berga”. Finca 
afectada núm. 2. 
 
Segon. 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 
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representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar.” 
 
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-
Poble Actiu), qui diu: Gràcies, senyor president. Simplement, no afecta el nostre 
comentari al punt concret, però sí posar en avís a aquest, no tant a aquest Govern, 
sinó al Govern que hagi de sorgir del proper mandat a la Diputació, per tot el que 
comporta el procés d’expropiacions del projecte de les Vies Blaves. Crec que s’ha de 
donar explicació sobre el procés de totes aquestes expropiacions, perquè, moltes 
vegades, s’estan iniciant processos d’expropiacions quan, al nostre entendre, es 
podrien aprofitar antics camins rals i ramaders. Gràcies.  
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial, per menor cost, de les subvencions atorgades 
en favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per activitats singulars i 
esdeveniments cooperatius, mitjançant el sistema de concurrència competitiva, 
així com atorgar un termini de 15 dies per a que presentin al·legacions o la 
documentació justificativa, en el benentès que de no presentar-se, la revocació 
inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 2017/3049).- 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. 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-cent quaranta-
dos mil tres-cents trenta-tres euros i setanta-set cèntims).  

 

3. La base 11 de la convocatòria preveu una quantia total màxima de les subvencions 
a atorgar i la seva consignació pressupostària, i estableix que “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”. 

 
4. La base 17 de la convocatòria parla de les despeses indirectes i estableix que 

“L’import d’aquestes despeses no podrà superar el percentatge del 5% respecte a 
l’import de les despeses directes que s’imputin a la subvenció”. 
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5. En aquesta convocatòria hi ha un total de 9 entitats que són objecte de revocació 
per diverses causes: 

 
a. Revocació inicial i parcial per desviació entre el pressupost inicial i el cost final de 

l’actuació (menor cost de l’activitat): 
 

 Associació Punt de Referència 

 Penya Boletaire de Berga 

 Coordinadora Cultural Nou Barris 

 Fundació Ampans 

 Associació Recull Històric de Mura 

 Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (acceptació de la 
renúncia) 

 
b. Revocació inicial i parcial perquè hi ha una desviació entre el pressupost inicial i 

el cost final de l’actuació, tenint en compte el límit que suposa el fet que no es 
pot pagar més del 50% del cost del projecte: 

 

 Club Handbol Valldoreix 
 

c. Revocació inicial i parcial per menor justificació: 
 

 Colla de Diables de Canet de Mar 
 

d. Revocació inicial i parcial per menor justificació atès que imputa més despesa 
indirecta de la que és subvencionable: 

 

 Fundació Privada ECOM 
 

Fonaments de dret 
 

1. L’article 14.1 b) de la Llei general de subvencions (LGS) assenyala l’obligació del/a 
beneficiari/ària de justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i 
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que es 
determini de la concessió de la subvenció. 

 
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. 

 
3. L’article 32 del Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol (en endavant RLGS), que estableix que el pressupost de l’activitat servirà per 
a la determinació final de l’import de la subvenció, així com l’article 91.3 que 
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assenyala que es procedirà al reintegrament proporcional si el cost efectiu final de 
l’activitat resulta inferior al pressupostat. 

 
4. La convocatòria 9023/2017 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. 

 
5. 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 
3.3 b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018 i publicada al 
BOPB d’11 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 inicialment la revocació parcial per menor cost de l’activitat, les 
subvencions següents: 
 

CIF/NIF Entitat Objecte 
Import 

subvenció 
concedida 

Pressup 
inicial 
activitat 

Cost 
final 
activitat 

Import a 
revocar 

Import 
final 

% 
desviació 

Núm. Op. 
Comptable 

G61356689 
As punt de 
referència 

(20è aniv.) 
#punt20anys: 
impulsem joves 
de referència 

10.395,00 21.495,00 15.438,58 2.928,89  7.466,11 28,18% 1703004801/21  

G59707075 
Penya 
boletaire 
de Berga 

1a fira del bolet 
a Castellar del 
Riu 

3.800,00 7.600,00 5.867,15 866,40  2.933,60 22,80% 1703004801/22  

G60734647 
Coor 
cultural de 
Nou Barris 

(40è aniv.) La 
foliada: 40 
anys de cultura 
comunitària a 
Nou Barris 

7.668,69 29.558,12 22.038,98 1.950,80 5.717,89 25,44% 1703004801/28  

G08444671 
Fundació 
Ampans 

IV Congrés 
estatal sobre 
alteracions de 
la conducta  

11.503,04 78.639,00 53.940,40 3.613,10 7.889,94 31,41% 1703004801/29  

G66838335 
As recull 
històric de 
Mura 

IX trobada 
d'estudis per la 
preservació del 
patrimoni de la 
pedra seca als 
països 
catalans 
"Pedra seca - 
pedra viva" 

7.988,22 27.759,88 14.698,27 3.758,46 4.229,76 47,05% 1703004801/39  

 
Segon. ACCEPTAR la renúncia i APROVAR inicialment la revocació parcial per menor 
cost de l’activitat, la subvenció següent: 
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CIF/NIF Entitat Objecte 
Import 
subvenció 
concedida 

Pressupost 
inicial 
activitat 

Cost final 
activitat 

Import a 
revocar  

Import 
final 

Posició 
document  

G60121043 

Fed. esportiva 
catalana de 
paralítics 
cerebrals 

FECPC, 
25 anys 

7.668,69 114.296,00 32.065,00 5.517,62 2.151,07 1703004801/42 

 
Tercer. APROVAR inicialment la revocació parcial per menor cost de l’activitat amb el 
límit que suposa el 50% del cost del projecte de la subvenció següent: 
 

CIF/NIF Entitat Objecte 
Import 

subvenció 
concedida 

Pressupost 
inicial 

activitat 

Cost final 
activitat 

Import a 
revocar 

Import 
final 

Límit 50% 
cost final 

Posició 
document 

J63862767 
Club handbol 
Valldoreix 

II Torneig 
internacional 
d'handbol 
Valldoreix 

560,00 985,00 659,09 230,45 329,55 329,55 1703004801/25 

 
Quart. APROVAR inicialment la revocació parcial per menor justificació atès que 
imputa més despesa indirecta de la que és subvencionable de la subvenció següent: 
 

CIF/NIF Entitat Objecte 
Import 
subvenció 
concedida 

Despesa 
indirecta 
màxima 

Despesa 
indirecta 
imputada 

Import a 
revocar  

Import 
final 

Posició 
document 

G64650930 
Fund Priv 
ECOM 

Commemoració 25è 
aniversari dels SILS 
(25 anys generant 
ocupació) 

9.585,87 449,35 598,80 149,45 9.436,42 1703004801/41 

 
Cinquè. APROVAR inicialment la revocació parcial per menor justificació de la 
subvenció següent: 
 

CIF/NIF Entitat Objecte 
Import 
subvenció 
concedida 

Pressupost 
inicial 
activitat 

Import 
justificat 

Import a 
revocar  

Import 
final 

Posició 
document 

J64244502 
Colla de 
Diables 
Canet de Mar 

(10è aniv.) I 
Trobada de 
bestiari dels 
països catalans a 
Canet de Mar 
(BESTIVAL) 

3.700,00 12.600,00 7.822,39 922,28 2.777,72 1703004801/30 

 
Sisè. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies als interessats que se’ls revoqui la 
subvenció, 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. 
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords als interessats, en la part que els afecta.” 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició), el seu 
règim regulador i la concessió d'ajuts (exp. núm. 2019/7048).- 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. En els darrers anys, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, la 

Diputació de Barcelona ha aprovat diverses convocatòries d’ajuts adreçades a 
fomentar l’ocupació local, a millorar les oportunitats de les persones aturades i a 
incentivar la generació d’ocupació, de manera que, any rere any, s’ha vingut 
contribuint, mitjançant la concessió de suports econòmics als ens locals de la 
demarcació, a pal·liar les situacions de necessitat i les problemàtiques diverses 
generades per la manca d’ocupació i la situació de vulnerabilitat social i econòmica 
d’un nombre elevat de persones i famílies. 

 
2. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 10 

de març de 2016, es va aprovar el “Programa complementari de foment de 
l'ocupació i de suport a la integració social", el seu règim regulador i la concessió 
dels ajuts (el qual va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
21 de març de 2016). Aquest Programa complementari es va caracteritzar per anar 
clarament orientat a la doble vessant de foment de l’ocupació i de garantia del 
benestar social, en el benentès que garantint i millorant les condicions ocupacionals 
dels col·lectius en risc d’exclusió social es podria millorar la qualitat de vida de les 
persones i, en conjunt, afavorir el desenvolupament econòmic i social dels ens 
locals.  

 
3. Posteriorment, per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 

en sessió de 23 de febrer de 2017, es va aprovar el Programa complementari de 
foment de l’ocupació 2017-2018 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 3 de març de 2017). L’aprovació d’aquest programa va suposar 
renovar el compromís de la Diputació de Barcelona en la prestació de suport als 
governs locals per a generar nova ocupació i fomentar l’ocupabilitat de les persones 
aturades, al mateix temps que es contribuís a procurar l’ocupabilitat de persones en 
risc d’exclusió social i de major vulnerabilitat.  

 
4. Més recentment, per dictamen de la Junta de Govern, en sessió de 29 de novembre 

de 2018, es va aprovar el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019-2020” (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 de 
desembre de 2018), amb la finalitat de donar suport a les actuacions orientades a 
millorar l’ocupabilitat de les persones aturades i, de forma preferent, de les que 
formen part de col·lectius en situació de risc d’exclusió social. Aquests ajuts es 
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vehiculen a través de dues línies de suport. Per una banda, la línia de suport a la 
millora de l’ocupabilitat (línia 1), en el marc de la qual es preveu la concessió de 
suports econòmics per a fomentar l’ocupació, tant de forma preventiva com 
pal·liativa, a través de tres modalitats: la de suport als plans locals d’ocupació, la de 
suport a la formació i la d’ajuts a la contractació laboral. D’altra banda, la Línia de 
suport a la millora de l’ocupabilitat per a petits municipis (línia 2) s’adreça 
específicament als municipis de fins a 1.000 habitants i es preveu la concessió 
d’ajuts destinats al finançament d’actuacions que puguin emmarcar-se en l’Àrea de 
despesa 2, dins la política de despesa 24 sobre “Foment de l’ocupació local”, en els 
termes de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre 
HAP/419/2015, de 14 de març.  

 
5. Amb aquests programes, en el marc del vigent Pla Xarxa de Governs Locals 2016-

2019, s’ha vehiculat una assistència continuada als ens locals de la demarcació per 
a procurar un finançament equilibrat, adequat i suficient en matèria d’ocupació. 
Aquesta circumstància posa de manifest la voluntat de la corporació d’oferir una 
assistència continuada en aquesta matèria per a millorar l’ocupabilitat de les 
persones, contribuint a erradicar les situacions de vulnerabilitat social i, a la vegada, 
reforçar el desenvolupament econòmic del territori. 

 
6. En vista dels antecedents, i atesa la voluntat d’ajustar la tasca d’assistència i 

cooperació local que presta la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, el “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019 (2ª edició)” té per finalitat reforçar el suport ofert als ens locals en aquest 
àmbit.  

 
7. Concretament, amb aquesta nova convocatòria es pretén garantir l’execució i la 

viabilitat de les actuacions que són objecte de suport, tant en el marc del present 
Programa complementari com també del “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020”, incentivant encara més les contractacions i els 
nomenaments. Per això, es posa a disposició dels ens locals un suport econòmic a 
executar durant l’anualitat 2019 que, d’una banda, complementa els ajuts concedits 
en el marc del Programa complementari anterior i, de l’altra, equipara la dotació 
pressupostària per al 2019, amb destinació al finançament d’actuacions en l’àmbit 
del foment de l’ocupació local, a la dotada anualment, per aquesta mateixa finalitat, 
al llarg del present mandat. 

 
8. D’acord amb l’exposat, aquests ajuts complementen l’aportació realitzada en el 

marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020” i, per 
això, la seva finalitat és promoure la realització d’actuacions orientades a millorar 
l’ocupació de les persones aturades i, preferentment, d’aquelles que formen part de 
col·lectius en risc d’exclusió social. Per això, es preveu la concessió de suports 
econòmics adreçats al desplegament de plans, programes i mesures locals, ja 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

siguin de caràcter pal·liatiu i/o preventiu, al mateix temps que s'afavoreix la 
diversificació econòmica del conjunt de la demarcació de Barcelona.  

 
9. El “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)” es 

presenta com una segona edició del “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020”. En vista d’això, el seu objectiu és afavorir la inserció 
sociolaboral de les persones en situació de risc d’exclusió social i, a la vegada, 
impulsar una visió estratègica territorial de creixement econòmic que possibiliti a les 
persones aturades trobar i mantenir una feina. Per tant, es dona suport als plans 
d’ocupació “pal·liatius”, orientats a la creació directa d’ocupació per part dels ens 
locals, i s’afavoreix l’impuls i el desplegament de mesures preventives, a mig i llarg 
termini, de qualificació professional. 

 
10. El present Programa complementari posa a disposició dels ens locals destinataris, 

mitjançant una nova convocatòria, un suport econòmic, consistent en un fons de 
prestació, a concedir per procediment de concessió directa amb concurrència, 
d’acord amb els principis d’igualtat, objectivitat, concurrència i transparència.  

  
11. Aquests ajuts es vehiculen, novament, mitjançant dues línies que responen a les 

diferents tipologies de destinataris. Concretament, la línia de suport a la millora de 
l’ocupabilitat (línia 1) s’adreça als destinataris de més de 1.000 habitants i a les 
entitats municipals descentralitzades, mentre que la línia de suport a la millora de 
l’ocupabilitat per a petits municipis (línia 2) té com a destinataris els municipis de 
fins a 1.000 habitants.  

 
12. El desplegament d’aquest Programa complementari es durà a terme en paral·lel al 

“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”, així com també 
de forma simultània i coordinada amb altres iniciatives impulsades des d’altres 
administracions públiques per a garantir el desenvolupament econòmic i fomentar 
l’ocupació local, prenent en consideració la diferent realitat local. Per tant, es 
preveu la complementarietat dels ajuts atorgats, en especial, amb els concedits en 
el marc del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”, 
sempre i quan no es produeixi el sobrefinançament de les actuacions i no es 
financin les mateixes despeses amb diferents fonts, instruments o programes, en 
els termes que es recullen al règim regulador.  

 
13. La quantia total amb què es dota el present Programa complementari és de divuit 

milions d’euros (18.000.000,00 euros) amb càrrec al pressupost de la Diputació de 
Barcelona corresponent a l’anualitat 2019. Amb aquesta dotació, considerant 
conjuntament la prevista per al 2019 en el marc del “Programa complementari de 
millora de l’ocupabilitat 2019-2020” i en el present “Programa complementari de 
millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)”, l’any 2019 s’haurà destinat, en total, un 
import de 30.000.000,00 euros al finançament d’actuacions desplegades pels ens 
locals de la demarcació en l’àmbit de l’ocupació local.  
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14. Amb aquest suport, previst per al 2019, es garanteix una continuïtat en l’import 
que, al llarg del present mandat, s’ha destinat anualment a la millora de l’ocupació 
local a través dels diferents programes complementaris aprovats. Concretament, 
en el marc del “Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la 
integració social", aprovat el 10 de març de 2016, del “Programa complementari 
de foment de l’ocupació 2017-2018”, aprovat el 23 de febrer de 2017, i del 
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”, aprovat el 29 de 
novembre de 2018, s’ha posat a disposició dels ens locals de la demarcació de 
Barcelona un import, per any, de 30.000.000,00 euros.  

 
15. La distribució dels ajuts en el marc del present Programa complementari es duu a 

terme d’acord amb els criteris que es delimiten al corresponent règim regulador. 
Aquests criteris es basen en dues variables. D’una banda, en les dades de població 
oficials publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i aprovades per Reial 
Decret 1458/2018, de 14 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de 
població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener de 
2018 (Butlletí Oficial de l’Estat de 2 de gener de 2019). I, d’altra banda, en base a 
les dades de l’atur registrat als municipis de la demarcació, d’acord amb la 
informació obtinguda de la font Hermes, de la Diputació de Barcelona, de 
conformitat amb les dades proporcionades pel Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya. 

 
16. Els destinataris del present Programa complementari són els municipis i les entitats 

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

 
17. Es preveu la possibilitat de realitzar pagaments avançats, corresponents al 75% de 

l’import concedit als ens locals destinataris, prèvia presentació de l’acceptació 
expressa. Aquesta possibilitat es contempla per a garantir l’efectivitat i el 
sosteniment de les hisendes locals en l’exercici d’actuacions adreçades al foment 
de l’ocupació local i a la millora de les condicions de les persones aturades i/o en 
situació de cerca activa de feina el 2019.  

 
18. Atès que es preveuen pagaments avançats, d’acord amb el Decret del Diputat 

delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona número 4440/18, d’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. 

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

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

 

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

 

Fonaments de dret: 
 

1. De conformitat amb el previst a la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, les subvencions que integren els plans o 
instruments similars que tinguin per objecte portar a terme les funcions d’assistència i 
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, essent d’aplicació 
supletòria les previsions contingudes en la referida llei. En aquests termes, l’article 
4.2.a) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 
(publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017) 
preveu el caràcter supletori de l’Ordenança General respecte de la normativa 
específica del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. En vista d’això, resulta 
directament aplicable al present Programa complementari la normativa reguladora 
del Protocol general del Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019” en la mesura que 
n’empara la seva aprovació i ulterior desplegament. 

 

2. La clàusula 14ª del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
preveu l’aprovació de Programes complementaris, definits com instruments 
específics de cooperació elaborats de forma contingent per ajustar-se a les 
necessitats dels governs locals de la demarcació de Barcelona, establint que el seu 
règim regulador es determina en el corresponent acte d’aprovació. 

 

3. L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 
de setembre, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de 
setembre de 2018, i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 30 d’octubre de 2018, atribueix a la Junta de 
Govern la competència per a aprovar 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 de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª 
edició)” en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
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Segon. APROVAR el règim regulador del “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)” que consta a l’Annex 1 que forma part del present 
dictamen, i disposar que representa la normativa aplicable pel que fa a l’atorgament i 
execució dels ajuts que es derivin del present Programa complementari. 
 
Tercer. APROVAR la concessió dels ajuts atorgats en el marc del “Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)”, que es detallen a 
continuació:
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Ens NIF 
Població 

2018 
Línia de suport Codi XGL 

Import total 
concedit 

Núm. Op. comptable Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Abrera P0800100J 12.334 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272761 61.317,52 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Aguilar de 
Segarra P0800200H 277 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272953 8.016,86 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Aiguafreda P0801400C 2.501 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272858 23.486,34 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Alella P0800300F 9.764 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272772 53.648,33 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Alpens P0800400D 273 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272955 7.955,96 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Arenys de Mar P0800600I 15.533 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272748 105.913,90 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Arenys de Munt P0800700G 8.838 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272781 54.859,84 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Argençola P0800800E 219 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272965 7.876,69 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Argentona P0800900C 12.295 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272763 61.160,21 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Artés P0801000A 5.648 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272814 48.380,96 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Avià P0801100I 2.250 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272868 22.657,33 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Avinyó P0801200G 2.250 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272867 22.587,70 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Avinyonet del 
Penedès P0801300E 1.669 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272884 21.904,30 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Badalona P0801500J 217.741 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272692 523.073,97 € 1903001295 1 G/30101/24100/46262 
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Ens NIF 
Població 

2018 
Línia de suport Codi XGL 

Import total 
concedit 

Núm. Op. comptable Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Badia del Vallès P0831200A 13.417 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272757 70.211,57 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Bagà P0801600H 2.152 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272873 22.678,87 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Balenyà P0801700F 3.783 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272830 26.763,45 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Balsareny P0801800D 3.205 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272842 24.637,87 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Barberà del 
Vallès P0825200I 32.839 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272718 141.189,26 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Begues P0802000J 6.961 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272799 49.372,44 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Bellprat P0802100H 74 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272994 7.598,23 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Berga P0802200F 16.199 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272747 109.091,29 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Bigues i Riells P0802300D 9.003 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272778 54.955,32 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Borredà P0802400B 456 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272938 8.364,92 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Cabrera d'Anoia P0802800C 1.376 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272892 22.032,89 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Cabrera de Mar P0802900A 4.664 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272821 26.788,83 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Cabrils P0803000I 7.348 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272797 50.414,86 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Calaf P0803100G 3.547 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272836 26.025,84 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Calders P0803400A 946 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272909 9.055,70 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Caldes de 
Montbui P0803300C 17.449 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272742 109.003,02 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Caldes d'Estrac P0803200E 2.859 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272851 24.433,14 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Calella P0803500H 18.728 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272737 116.881,42 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Calldetenes P0822400H 2.497 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272859 23.149,23 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Callús P0803700D 2.095 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272877 22.804,61 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Calonge de 
Segarra P0803600F 191 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272969 7.865,93 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Campins P0803800B 515 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272934 8.524,94 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Canet de Mar P0803900J 14.583 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272755 67.282,42 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Canovelles P0804000H 16.317 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272744 112.911,66 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Cànoves i 
Samalús P0804100F 2.995 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272847 24.535,13 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Canyelles P0804200D 4.481 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272823 28.331,96 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Capellades P0804300B 5.211 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272817 47.823,85 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Capolat P0804400J 96 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272989 7.640,67 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Cardedeu P0804500G 18.165 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272739 110.567,02 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Cardona P0804600E 4.652 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272822 27.397,67 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Carme P0804700C 783 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272917 9.153,16 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Casserres P0804800A 1.572 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272885 21.532,54 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castell de l'Areny P0805600D 72 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272995 7.593,32 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellar de 
n'Hug P0805100E 165 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272976 7.815,98 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellar del Riu P0804900I 165 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272975 7.730,10 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellar del 
Vallès P0805000G 24.036 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272728 120.065,76 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellbell i el 
Vilar P0805200C 3.599 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272835 26.037,53 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellbisbal P0805300A 12.332 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272762 60.929,62 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellcir P0805400I 728 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272920 8.833,50 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castelldefels P0805500F 66.375 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272701 235.724,33 € 1903001295 2 G/30101/24100/46262 

Castellet i la 
Gornal P0805700B 2.247 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272869 23.377,65 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellfollit de 
Riubregós P0805900H 156 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272980 7.795,04 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellfollit del 
Boix P0805800J 446 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272939 8.256,78 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellgalí P0806000F 2.053 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272879 22.708,40 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellnou de 
Bages P0806100D 1.319 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272894 21.035,19 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Castellolí P0806200B 610 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272926 8.473,98 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellterçol P0806300J 2.418 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272861 23.253,42 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellví de la 
Marca P0806400H 1.534 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272886 21.513,47 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Castellví de 
Rosanes P0806500E 1.865 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272882 22.081,74 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Centelles P0806600C 7.423 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272795 51.965,11 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Cercs P0826800E 1.152 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272900 20.960,33 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Cerdanyola del 
Vallès P0826600I 57.740 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272706 184.950,52 € 1903001295 3 G/30101/24100/46262 

Cervelló P0806700A 8.970 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272779 54.573,66 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Collbató P0806800I 4.458 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272824 26.781,79 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Collsuspina P0806900G 339 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272945 8.009,00 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Copons P0807000E 306 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272951 8.066,04 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Corbera de 
Llobregat P0807100C 14.643 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272753 64.210,38 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Cornellà de 
Llobregat P0807200A 87.173 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272697 290.617,80 € 1903001295 4 G/30101/24100/46262 

Cubelles P0807300I 14.992 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272751 68.970,78 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Dosrius P0807400G 5.281 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272816 47.891,36 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

El Bruc P0802500I 2.027 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272880 22.581,85 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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El Brull P0802600G 257 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272960 7.930,58 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

El Masnou P0811700D 23.340 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272730 119.284,38 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

El Papiol P0815700J 4.103 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272827 26.514,34 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

El Pla del 
Penedès P0816300H 1.259 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272897 21.147,75 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

El Pont de 
Vilomara i 
Rocafort P0818100J 3.801 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272829 26.728,75 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Els Hostalets de 
Pierola P0816100B 2.930 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272850 24.975,46 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Els Prats de Rei P0816900E 545 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272929 8.431,52 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Esparreguera P0807500D 22.045 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272731 121.036,63 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Esplugues de 
Llobregat P0807600B 46.355 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272709 163.758,01 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Figaró-Montmany P0813300A 1.109 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272902 20.879,07 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Fígols P0807900F 42 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272997 7.570,69 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Fogars de la 
Selva P0808100B 1.467 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272888 22.037,09 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Fogars de 
Montclús P0808000D 466 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272935 8.329,13 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Folgueroles P0808200J 2.276 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272866 22.414,81 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Fonollosa P0808300H 1.439 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272889 21.534,25 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Font-rubí P0808400F 1.354 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272893 21.224,46 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Gaià P0808900E 167 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272974 7.837,15 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Gallifa P0808600A 169 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272973 7.809,57 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Gavà P0808800G 46.705 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272708 166.560,66 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Gelida P0809000C 7.371 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272796 52.382,84 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Gironella P0809100A 4.834 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272819 28.343,82 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Gisclareny P0809200I 26 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272999 7.587,09 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Granera P0809400E 80 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272991 7.636,19 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Granollers P0809500B 60.981 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272705 203.461,10 € 1903001295 5 G/30101/24100/46262 

Gualba P0809600J 1.481 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272887 21.505,12 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Guardiola de 
Berguedà P0809800F 887 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272911 9.394,72 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Gurb P0809900D 2.654 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272854 22.879,19 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Hospitalet de 
Llobregat P0810000J 261.068 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272690 525.065,53 € 1903001295 6 G/30101/24100/46262 

Igualada P0810100H 39.540 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272713 158.752,78 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Jorba P0810200F 841 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272914 9.003,18 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

L' Ametlla del 
Vallès P0800500A 8.496 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272787 52.387,88 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

L' Espunyola P0807700J 258 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272959 7.978,30 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

L' Esquirol P0825400E 2.141 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272874 22.578,73 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

L' Estany P0807800H 393 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272942 8.106,85 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

La Garriga P0808700I 16.227 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272746 104.940,21 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

La Granada P0809300G 2.130 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272875 22.629,46 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

La Llacuna P0810300D 863 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272913 9.145,42 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

La Llagosta P0810400B 13.367 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272758 66.295,96 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

La Nou de 
Berguedà P0814100D 160 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272979 7.772,36 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

La Palma de 
Cervelló P5831301F 2.982 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272848 24.520,60 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

La Pobla de 
Claramunt P0816400F 2.177 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272872 23.331,02 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

La Pobla de Lillet P0816500C 1.101 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272904 20.889,59 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

La Quar P0817600J 60 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272996 7.605,62 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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La Roca del 
Vallès P0818000B 10.666 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272768 58.067,03 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

La Torre de 
Claramunt P0828600G 3.716 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272832 27.321,89 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Les Cabanyes P0802700E 965 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272908 9.112,82 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Les Franqueses 
del Vallès P0808500C 19.768 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272735 115.963,90 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Les Masies de 
Roda P0811500H 704 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272921 8.716,52 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Les Masies de 
Voltregà P0811600F 3.124 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272844 24.421,46 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Lliçà d'Amunt P0810600G 15.111 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272750 104.329,39 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Lliçà de Vall P0810700E 6.480 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272802 49.723,91 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Llinars del Vallès P0810500I 9.838 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272771 57.367,57 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Lluçà P0810800C 276 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272954 7.929,68 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Malgrat de Mar P0810900A 18.439 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272738 114.394,59 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Malla P0811000I 271 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272956 7.874,45 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Manlleu P0811100G 20.194 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272733 120.550,21 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Manresa P0811200E 76.250 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272700 279.856,50 € 1903001295 7 G/30101/24100/46262 

Marganell P0824200J 258 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272958 8.010,80 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Martorell P0811300C 27.850 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272723 134.732,38 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Martorelles P0811400A 4.794 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272820 28.881,56 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Masquefa P0811800B 8.641 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272785 55.505,13 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Matadepera P0811900J 9.291 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272774 52.118,43 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Mataró P0812000H 126.988 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272694 452.448,08 € 1903001295 8 G/30101/24100/46262 

Mediona P0812100F 2.331 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272864 23.614,18 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Moià P0813700B 6.190 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272807 49.083,44 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Molins de Rei P0812200D 25.687 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272727 121.618,35 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Mollet del Vallès P0812300B 51.133 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272707 186.728,05 € 1903001295 9 G/30101/24100/46262 

Monistrol de 
Calders P0812700C 677 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272923 9.034,34 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Monistrol de 
Montserrat P0812600E 2.955 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272849 24.857,00 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Montcada i 
Reixac P0812400J 35.599 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272716 150.666,85 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Montclar P0812900I 129 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272985 7.695,05 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Montesquiu P0813000G 968 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272907 9.351,15 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Montgat P0812500G 11.819 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272764 60.299,54 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Montmajor P0813100E 465 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272936 8.232,66 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Montmaneu P0813200C 154 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272982 7.729,78 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Montmeló P0813400I 8.784 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272782 54.950,02 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Montornès del 
Vallès P0813500F 16.263 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272745 111.704,30 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Montseny P0813600D 321 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272947 8.071,56 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Muntanyola P0812800A 620 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272925 8.670,31 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Mura P0813800J 223 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272964 7.877,23 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Navarcles P0813900H 5.966 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272811 48.999,69 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Navàs P0814000F 6.023 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272810 49.739,74 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Òdena P0814200B 3.608 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272834 26.490,21 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Olèrdola P0814400H 3.611 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272833 25.930,06 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Olesa de 
Bonesvalls P0814500E 1.787 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272883 22.124,56 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Olesa de 
Montserrat P0814600C 23.779 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272729 123.650,79 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Olivella P0814700A 3.729 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272831 26.347,61 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Olost P0814800I 1.188 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272899 20.958,24 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Olvan P0814300J 837 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272916 9.139,58 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Orís P0814900G 310 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272949 7.945,89 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Oristà P0815000E 537 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272931 8.374,73 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Orpí P0815100C 136 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272984 7.769,12 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Òrrius P0815200A 730 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272919 8.815,20 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Pacs del 
Penedès P0815300I 908 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272910 9.261,78 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Palafolls P0815400G 9.256 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272776 56.963,75 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Palau-solità i 
Plegamans P0815500D 14.636 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272754 65.742,56 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Pallejà P0815600B 11.486 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272765 58.551,85 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Parets del Vallès P0815800H 19.041 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272736 111.546,87 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Perafita P0815900F 412 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272941 8.261,46 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Piera P0816000D 15.362 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272749 109.512,89 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Pineda de Mar P0816200J 26.659 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272725 139.987,41 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Polinyà P0816600A 8.389 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272788 53.997,04 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Pontons P0816700I 458 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272937 8.685,51 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Prat de Llobregat P0816800G 64.132 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272704 206.551,60 € 1903001295 10 G/30101/24100/46262 

Prats de 
Lluçanès P0817000C 2.537 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272856 23.526,03 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Premià de Dalt P0823000E 10.429 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272769 57.342,05 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Premià de Mar P0817100A 28.071 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272721 134.176,23 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Puigdàlber P0817300G 518 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272933 8.512,58 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Puig-reig P0817400E 4.094 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272828 26.593,21 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Pujalt P0817500B 207 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272966 7.817,03 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Rajadell P0817700H 539 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272930 8.395,89 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Rellinars P0817800F 747 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272918 9.039,19 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Ripollet P0817900D 38.347 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272714 159.585,73 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Roda de Ter P0818200H 6.197 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272806 49.751,72 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Rubí P0818300F 76.423 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272699 276.691,83 € 1903001295 11 G/30101/24100/46262 

Rubió P0818400D 232 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272963 7.946,92 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ens NIF 
Població 

2018 
Línia de suport Codi XGL 

Import total 
concedit 

Núm. Op. comptable Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Rupit i Pruit P0818500A 279 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272952 7.935,89 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sabadell P0818600I 211.734 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272693 504.924,83 € 1903001295 12 G/30101/24100/46262 

Sagàs P0818700G 161 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272978 7.755,09 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Saldes P0818900C 265 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272957 7.966,48 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sallent P0819000A 6.636 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272800 50.172,14 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Adrià de 
Besòs P0819300E 36.669 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272715 159.583,50 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Agustí de 
Lluçanès P0819400C 87 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272990 7.624,37 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Andreu de 
la Barca P0819500J 27.332 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272724 129.541,70 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Andreu de 
Llavaneres P0819600H 10.877 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272766 57.066,19 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Antoni de 
Vilamajor P0819700F 6.095 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272809 49.628,80 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Bartomeu 
del Grau P0819800D 840 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272915 9.175,96 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Boi de 
Llobregat P0819900B 82.904 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272698 285.238,00 € 1903001295 13 G/30101/24100/46262 

Sant Boi de 
Lluçanès P0820000H 532 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272932 8.331,11 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Cebrià de 
Vallalta P0820200D 3.344 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272840 26.127,15 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Sant Celoni P0820100F 17.754 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272740 111.215,79 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Climent de 
Llobregat P0820300B 4.107 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272826 25.997,27 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Cugat del 
Vallès P0820400J 90.664 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272696 265.464,11 € 1903001295 14 G/30101/24100/46262 

Sant Cugat 
Sesgarrigues P0820500G 989 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272906 9.373,73 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Esteve de 
Palautordera P0820600E 2.749 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272853 23.700,99 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Esteve 
Sesrovires P0820700C 7.800 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272791 51.483,49 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Feliu de 
Codines P0820900I 6.184 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272808 49.990,19 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Feliu de 
Llobregat P0821000G 44.474 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272711 159.572,24 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Feliu 
Sasserra P0821100E 600 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272928 8.514,41 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Fost de 
Campsentelles P0820800A 8.722 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272783 54.180,27 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Fruitós de 
Bages P0821200C 8.593 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272786 53.428,14 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Hipòlit de 
Voltregà P0821400I 3.475 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272837 25.229,21 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Iscle de 
Vallalta P0819200G 1.313 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272895 21.463,79 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Jaume de 
Frontanyà P0821500F 30 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272998 7.545,84 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Joan de 
Vilatorrada P0822500E 10.820 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272767 58.180,74 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Joan Despí P0821600D 34.084 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272717 137.622,07 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Sant Julià de 
Cerdanyola P0831100C 244 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272962 7.869,64 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Julià de 
Vilatorta P0821800J 3.096 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272845 23.904,69 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Just 
Desvern P0821900H 17.494 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272741 104.340,11 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Llorenç 
d'Hortons P0822000F 2.598 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272855 23.407,79 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Llorenç 
Savall P0822100D 2.371 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272862 23.201,79 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Martí 
d'Albars P0822300J 113 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272987 7.716,09 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Martí de 
Centelles P0822200B 1.131 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272901 21.114,16 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Martí de 
Tous P0822600C 1.206 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272898 20.812,13 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Martí 
Sarroca P0822700A 3.231 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272841 24.945,46 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Martí 
Sesgueioles P0822800I 344 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272944 8.034,05 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Mateu de 
Bages P0822900G 600 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272927 8.581,72 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Pere de 
Ribes P0823100C 30.658 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272719 140.894,89 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Pere de 
Riudebitlles P0823200A 2.338 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272863 23.133,49 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Pere de 
Torelló P0823300I 2.419 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272860 23.259,36 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Pere de 
Vilamajor P0823400G 4.371 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272825 27.567,33 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Sant Pere 
Sallavinera P0818800E 155 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272981 7.744,99 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Pol de Mar P0823500D 5.178 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272818 47.068,49 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Quintí de 
Mediona P0823600B 2.179 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272871 23.335,93 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Quirze de 
Besora P0823700J 2.107 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272876 22.662,32 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Quirze del 
Vallès P0823800H 19.939 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272734 109.442,56 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Quirze 
Safaja P0823900F 637 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272924 8.550,76 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Sadurní 
d'Anoia P0824000D 12.866 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272759 61.087,86 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Sadurní 
d'Osormort P0824100B 79 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272993 7.607,03 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Salvador de 
Guardiola P0809700H 3.168 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272843 24.747,74 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Vicenç de 
Castellet P0826200H 9.274 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272775 57.671,82 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Vicenç de 
Montalt P0826400D 6.372 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272804 48.411,74 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Vicenç de 
Torelló P0826500A 2.014 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272881 22.374,67 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sant Vicenç dels 
Horts P0826300F 27.901 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272722 135.648,02 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Cecília de 
Voltregà P0824300H 187 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272970 7.798,08 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Coloma de 
Cervelló P0824400F 8.179 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272789 51.877,22 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Santa Coloma de 
Gramenet P0824500C 118.821 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272695 374.101,95 € 1903001295 15 G/30101/24100/46262 

Santa Eugènia 
de Berga P0824600A 2.226 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272870 22.937,26 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Eulàlia de 
Riuprimer P0824700I 1.309 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272896 21.043,12 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Eulàlia de 
Ronçana P0824800G 7.192 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272798 51.185,24 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Fe del 
Penedès P0824900E 379 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272943 8.179,23 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Margarida 
de Montbui P0825000C 9.874 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272770 61.738,55 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Margarida 
i els Monjos P0825100A 7.503 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272793 52.804,61 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Maria de 
Besora P0825300G 143 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272983 7.757,30 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Maria de 
Martorelles P0825600J 882 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272912 9.295,40 € 1903001295 16 G/30101/24100/46262 

Santa Maria de 
Merlès P0825500B 183 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272971 7.834,67 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Maria de 
Miralles P0825700H 128 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272986 7.735,53 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Maria de 
Palautordera P0825900D 9.325 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272773 56.477,53 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Maria 
d'Oló P0825800F 1.024 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272905 20.339,48 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Perpètua 
de Mogoda P0826000B 25.705 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272726 127.815,96 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Santa Susanna P0826100J 3.381 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272839 25.775,87 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Santpedor P0819100I 7.532 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272792 51.057,22 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sentmenat P0826700G 8.957 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272780 54.693,76 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Seva P0826900C 3.472 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272838 25.234,60 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sitges P0827000A 28.969 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272720 127.048,94 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sobremunt P0827100I 79 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272992 7.648,81 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Sora P0827200G 205 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272967 7.793,55 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Subirats P0827300E 3.025 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272846 24.019,25 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Súria P0827400C 5.895 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272813 48.898,39 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Tagamanent P0827600H 333 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272946 8.119,61 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Talamanca P0827700F 202 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272968 7.931,25 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Taradell P0827800D 6.412 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272803 48.999,78 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Tavèrnoles P0827500J 320 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272948 7.989,03 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Tavertet P0828000J 111 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272988 7.678,69 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Teià P0828100H 6.312 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272805 48.461,65 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Ens NIF 
Població 

2018 
Línia de suport Codi XGL 

Import total 
concedit 

Núm. Op. comptable Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Terrassa P0827900B 218.535 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272691 526.664,80 € 1903001295 17 G/30101/24100/46262 

Tiana P0828200F 8.709 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272784 52.202,04 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Tona P0828300D 8.131 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272790 52.866,49 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Tordera P0828400B 16.937 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272743 113.114,05 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Torelló P0828500I 14.172 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272756 65.359,36 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Torrelavit P0828700E 1.430 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272890 21.202,26 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Torrelles de Foix P0828800C 2.281 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272865 24.375,70 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Torrelles de 
Llobregat P0828900A 5.945 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272812 48.468,79 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Ullastrell P0829000I 2.069 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272878 22.341,49 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vacarisses P0829100G 6.486 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272801 50.065,94 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vallbona d'Anoia P0829200E 1.399 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272891 21.791,12 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vallcebre P0829300C 246 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272961 7.890,80 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vallgorguina P0829500H 2.854 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272852 24.343,10 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vallirana P0829600F 14.877 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272752 67.308,33 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vallromanes P0829700D 2.530 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272857 23.261,64 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Veciana P0829800B 170 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272972 7.759,79 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 
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Ens NIF 
Població 

2018 
Línia de suport Codi XGL 

Import total 
concedit 

Núm. Op. comptable Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Vic P0829900J 45.040 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272710 167.369,12 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vilada P0830000F 430 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272940 8.410,14 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Viladecans P0830200B 66.168 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272703 247.080,40 € 1903001295 18 G/30101/24100/46262 

Viladecavalls P0830100D 7.480 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272794 51.649,03 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vilafranca del 
Penedès P0830600C 40.055 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272712 157.841,87 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vilalba Sasserra P0830700A 688 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272922 8.835,05 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vilanova de Sau P0830400H 308 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272950 8.068,63 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vilanova del 
Camí P0830300J 12.361 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272760 68.032,81 € 1903001295 19 G/30101/24100/46262 

Vilanova del 
Vallès P0831000E 5.339 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272815 47.188,95 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vilanova i la 
Geltrú P0830800I 66.274 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272702 255.014,55 € 1903001295 20 G/30101/24100/46262 

Vilassar de Dalt P0821300A 9.013 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272777 54.118,73 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vilassar de Mar P0821700B 20.764 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272732 113.341,33 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Vilobí del 
Penedès P0830500E 1.106 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272903 20.691,80 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Viver i Serrateix P0830900G 164 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat per a petits 
municipis (línia 2) 19/X/272977 7.819,33 € 

Pendent modificació 
crèdit 

 
G/30101/24100/46262 

Total municipis 
    

17.901.017,66 
€ 

  
G/30101/24100/46262 
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Ens NIF 
Població 

2018 
Línia de suport Codi XGL 

Import total 
concedit 

Núm. Op. comptable Posició 
Aplicació 

pressupostària 

EMD Bellaterra P0800249E 2.813 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272689 22.395,89 € 1903001295 21 G/30101/24100/46862 

EMD Sant Martí 
de Torroella P0800043B 241 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272688 7.812,36 € 1903001295 22 G/30101/24100/46862 

EMD Sant Miquel 
de Balenyà P0800314G 1.273 

Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272687 20.399,92 € 1903001295 23 G/30101/24100/46862 

EMD Valldoreix P0800003F 8.390 
Suport a la millora de 
l'ocupabilitat (línia 1) 19/X/272686 48.374,17 € 1903001295 24 G/30101/24100/46862 

Total EMD 
    

98.982,34 € 
  

G/30101/24100/46862  

 
TOTAL 
 

    

18.000.000,00 € 
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Quart. AUTORITZAR i DISPOSAR, d’acord amb la distribució dels ajuts aprovada en 
l’acord tercer del present Dictamen, una despesa de divuit milions d’euros 
(18.000.000,00 €) amb càrrec a les aplicacions del Pressupost de la Diputació de 
Barcelona per al 2019 que s’assenyalen a continuació, i CONDICIONAR un import 
total de dotze milions d’euros (12.000.000,00 €) a l’aprovació definitiva de la 
modificació de crèdit núm. 5/2019 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient:  
 

17.901.017,66 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46262 
 
98.982,34 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30101/24100/46862 

 
Cinquè. APROVAR els formularis normalitzats d’acceptació i de justificació del 
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)”, que es 
contenen en l’Annex 2 que forma part del present dictamen.  
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits d’acceptació i de justificació del 
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició)” a la Seu 
Electrònica corporativa i aprovar les fitxes dels esmentats tràmits, recollides a l'Annex 
3 que forma part del present dictamen. 
 
Setè. DETERMINAR 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 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació dels presents acords, i comunicar-los a la Base de Dades Nacional de 
subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.  
 
Novè. NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats. 
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8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 (exp. 
núm. 2019/6215).- 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. La Comunicació de la Comissió Europea denominada «Europa 2020: Una estratègia 

per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador» [COM(2010) 2020 final de 3 de 
març de 2010] té per objecte garantir que la recuperació econòmica de la Unió 
Europea després de la crisi econòmica i financera rebi l’ajut d’una sèrie de reformes 
per construir unes bases sòlides de creixement i creació d’ocupació a la Unió 
Europea fins al 2020. Entre els cinc objectius principals d’aquesta estratègia hi figura 
l’assoliment d’una taxa d’ocupació mínima del 75 per cent per a la població entre 20 i 
64 anys i la reducció de la taxa d’abandonament escolar a menys del 10 per cent. 

 
2. A Catalunya, la taxa d’atur juvenil supera el 50 per cent des de 2012 i afecta de 

forma preferent els joves amb menor nivell d’educació i formació. Prop d’un 20 per 
cent de la població de la demarcació de Barcelona abandona prematurament els 
estudis i menys d’un 10 per cent de la població es forma al llarg de la vida, trobant-se 
en situació de desavantatge a l’hora de desenvolupar el seu projecte de vida i 
d’encaixar en l’estructura productiva i laboral del país. 

 
3. Aquest context ha requerit d’accions específiques per part de les administracions a fi 

de preservar el dret efectiu de la població a la formació i a la inclusió, especialment si 
es troba en situacions de risc d’exclusió, bé per no disposar d’ocupació ni seguir cap 
formació, bé per presentar necessitats especials de suport i adaptació educatives, o 
bé per altres circumstàncies socials o personals. 

 
4. Dins les polítiques educatives s’han establert repertoris flexibles d’accions formatives 

que permeten fer front a les dificultats d’aquests col·lectius, que donin alhora 
resposta adequada a la seva diversa tipologia, i que ofereixin una via de segona 
oportunitat per reincorporar-se en el sistema educatiu i continuar estudis de formació 
professional, compensant l’abandonament escolar prematur i promovent l’adquisició 
de competències que puguin garantir una millor transició al món professional i 
l’obtenció d’una ocupació qualificada i duradora. Part d’aquests objectius es 
desenvolupen mitjançant els següents instruments: 

 
a. D’una banda, els programes d’accés als cicles formatius (de grau mitjà i de grau 

superior). 
 
b. I d’una altra, els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) que a partir 

del curs 2014-2015 van ser substituïts pels Programes de Formació i Inserció 
(PFI), adreçats a joves que no hagin obtingut el títol de graduat en educació 
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secundària obligatòria i en tres modalitats: Plans d'iniciació professional (PIP); 
Plans de transició al treball (PTT); i Programes de formació i aprenentatge 
professional (FIAP). 

 
5. La normativa preveu que aquests programes els puguin impartir els centres 

educatius públics de titularitat diferent del Departament d'Ensenyament i, més 
concretament, els establiments de formació de les administracions locals amb la 
corresponent autorització prèvia del Departament d’Ensenyament. 

 
6. Els ajuntaments i les escoles municipals de formació de persones adultes de la 

demarcació desenvolupen diferents recursos per facilitar la definició d’itineraris 
educatius i la reconnexió amb el sistema educatiu. Principalment, en el marc de les 
transicions educatives, han desenvolupat: cursos d’accés als cicles formatius i 
programes de formació i inserció en les modalitats PIP i PTT. 

 
7. Des de l’any 2009, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis 

d’Educació, ha finançat 715 cursos en els què han participat més de 11.500 
persones. La cooperació es concreta en ajuts econòmics puntuals a ajuntaments i 
ens locals per al desenvolupament de Programes de Formació i Inserció (PFI) i per a 
cursos de preparació per a les provés d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i 
Superior. Aquest treball s’ha dut a terme de forma coordinada amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 
8. Per al curs 2017-2018, la Diputació de Barcelona va integrar les diferents línies de 

recursos econòmics a mesures formatives en un Programa complementari de 
transicions educatives per al curs 2017-2018, aprovat per la Junta de Govern 
d'aquesta Diputació en sessió de 29 de juny de 2017 (AJG 289/17), amb un import 
inicial d’1.700.000,00 euros, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. Aquesta conversió va permetre subjectar millor aquest àmbit de cooperació 
local en un marc de concurrència pública, que va incrementar les garanties de 
transparència i participació i va resultar més adient per als objectius públics, la 
naturalesa competencial i la dimensió pressupostària del programa. 

 
9. La Junta de Govern d'aquesta Diputació, en sessió de 26 d’abril de 2018, va aprovar 

el Programa complementari de transicions educatives 2018-2019 (AJG 171/18), amb 
un import inicial d’1.850.000 euros. En el marc d’aquest programa, es van atorgar 
ajuts a un total de 67 ens locals de la demarcació de Barcelona per a co-finançar 97 
cursos que faciliten les transicions educatives. D’aquests cursos, 35 corresponen a 
cursos de preparació per a les provés d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, 24 
a cursos de preparació per a les provés d’accés a Cicles Formatius de Grau 
Superior i 38 a Programes de Formació i Inserció (PFI). A més es van subvencionar 
13 projectes per a la nova línia de projectes de suport a les transicions educatives, 
que inclouen cursos, recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament. 
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10. En data 26 de març de 2019, el gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de 
Barcelona ha emès un informe sobre la necessitat d’aprovar el Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, per tal de 
consolidar el suport als cursos de preparació per a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, als Programes de Formació i Inserció, 
i als recursos que facilitin la definició d’itineraris educatius i promoguin la 
continuïtat formativa, i que inclou les quatre línies d’actuació següents: 

 

 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 
Formatius de Grau Mitjà i Cursos de preparació per a l’accés a Cicles 
Formatius de Grau Superior. 

 

 Línia 2: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat 
Plans d'iniciació professional (PIP). 

 

 Línia 3: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat 
Plans de transició al treball (PTT). 

 

 Línia 4: realització de projectes de suport a les transicions educatives, que 
incloguin cursos, recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament. 

 
11. Vist l’informe del gerent de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, que 

s’ha incorporat a l’expedient, es considera oportú promoure l’aprovació del 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, en el 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
12. Atès que es preveuen compromisos de despesa futurs, d’acord amb el que recull el 

decret del Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació de la Diputació de Barcelona número 4440/18, d’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. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 7.2.a) 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 pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 de 9 de juliol, publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) d’11 de juliol de 2018), i 
modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de 
setembre de 2018, i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB 
de 30 d’octubre de 2018, atribueix a la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, per delegació de la Presidència, la competència per aprovar la creació 
de programes complementaris i els règims corresponents. 
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2. Així mateix, vist l'apartat 3.4.h) en concordança amb l'apartat 8.g) de la referida 
Refosa núm. 1/2018, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple, 
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, de la superació 
dels percentatges fixats a l'article 174.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR el Programa complementari de transicions educatives per al curs 
2019-2020, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i aprovar la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts, que incorpora les seves bases específiques, 
contingudes en l’annex 1 que forma part del present dictamen. 
 
Segon. OBRIR el termini de presentació de sol·licituds que abasta des de l’endemà de 
la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de les bases i la 
convocatòria del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-
2020 fins al 9 de maig de 2019. 
 
Tercer. AUTORITZAR la despesa que es destinarà als ajuts del Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 per un import d’un 
milió vuit-cents cinquanta mil euros (1.850.000,00 euros), condicionada a l’aprovació 
de les modificacions de crèdit número 3/2019 i 6/2019. 
 
La quantia es distribueix per anys de la manera següent: 
 

 Set-cents quaranta-mil euros (740.000,00 euros) amb càrrec a l’any 2019 

 Un milió cent-deu mil euros (1.110.000,00 euros) amb càrrec a l’any 2020 
 
I es distribueix amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 

 G/40300/32000/46282, per ajuntaments 

 G/40300/32000/46382, per mancomunitats 

 G/40300/32000/46582, per consells comarcals 
 
La quantia total es distribueix de la següent manera per a la Línia 1, realització de 
cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius: 
 

 Una quantia inicial prevista de vuit-cents quaranta mil euros (840.000,00 euros), 
de la qual tres-cents trenta-sis mil euros (336.000,00 euros) a càrrec de 
l’anualitat 2019 i cinc-cents quatre mil (504.000,00 euros) a càrrec de l’anualitat 
2020. 
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 En funció de la naturalesa jurídica de l’ens beneficiari, aquesta quantitat es 
distribueix estimativament, d’acord amb els imports i anualitats que s’indiquen a 
continuació. 

 La distribució definitiva es farà en el moment de la concessió en funció de la 
tipologia de sol·licitants. 

 
 Total (EUR) 2019 (EUR) 2020 (EUR) 

G/40300/32000/46282, ajuntaments 791.015,00 316.406,00 474.609,00 

G/40300/32000/46382, 
mancomunitats 

28.985,00 11.594,00 17.391,00 

G/40300/32000/46582, consells 
comarcals 

20.000,00 8.000,00 12.000,00 

 840.000,00 336.000,00 504.000,00 

 
La quantia total es distribueix de la següent manera per a la Línia 2, realització de 
Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional 
(PIP): 
 

 Una quantia inicial prevista de quatre-cents mil euros (400.000,00 euros), de la 
qual cent seixanta mil euros (160.000,00 euros) a càrrec de l’anualitat 2019 i 
dos-cents quaranta mil euros (240.000,00 euros) a càrrec de l’anualitat 2020. 

 En funció de la naturalesa jurídica de l’ens beneficiari, aquesta quantitat es 
distribueix estimativament, d’acord amb els imports i anualitats que s’indiquen a 
continuació. 

 La distribució definitiva es farà en el moment de la concessió en funció de la 
tipologia de sol·licitants. 

 
 Total (EUR) 2019 (EUR) 2020 (EUR) 

G/40300/32000/46282, ajuntaments 360.000,00 144.000,00 216.000,00 

G/40300/32000/46382, 
mancomunitats 

20.000,00 8.000,00 12.000,00 

G/40300/32000/46582, consells 
comarcals 

20.000,00 8.000,00 12.000,00 

 400.000,00 160.000,00 240.000,00 

 
La quantia total es distribueix de la següent manera per a la Línia 3, realització de 
Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de transició al treball (PTT): 
 

 Una quantia inicial prevista de cinc-cents mil euros (500.000,00 euros), de la qual 
dos-cents mil euros (200.000,00 euros) a càrrec de l’anualitat 2019 i tres-cents 
mil euros (300.000,00 euros) a càrrec de l’anualitat 2020. 

 En funció de la naturalesa jurídica de l’ens beneficiari, aquesta quantitat es 
distribueix estimativament, d’acord amb els imports i anualitats que s’indiquen a 
continuació. 
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 La distribució definitiva es farà en el moment de la concessió en funció de la 
tipologia de sol·licitants. 

 
 Total (EUR) 2019 (EUR) 2020 (EUR) 

G/40300/32000/46282, ajuntaments 483.410,00 193.364,00 290.046,00 

G/40300/32000/46382, 
mancomunitats 

8.295,00 3.318,00 4.977,00 

G/40300/32000/46582, consells 
comarcals 

8.295,00 3.318,00 4.977,00 

 500.000,00 200.000,00 300.000,00 

 
La quantia total es distribueix de la següent manera per a la Línia 4, realització de 
projectes de suport a les transicions educatives, que incloguin cursos, recursos 
educatius i accions d’orientació i acompanyament: 
 

 Una quantitat inicial prevista de cent deu mil euros (110.000,00 euros), de la qual 
quaranta-quatre mil euros (44.000,00 euros) a càrrec de l’anualitat 2019 i 
seixanta-sis mil euros (66.000,00 euros) a càrrec de l’anualitat 2020. 

 En funció de la naturalesa jurídica de l’ens beneficiari, aquesta quantitat es 
distribueix estimativament, d’acord amb els imports i anualitats que s’indiquen a 
continuació. 

 La distribució definitiva es farà en el moment de la concessió en funció de la 
tipologia de sol·licitants. 

 
 Total (EUR) 2019 (EUR) 2020 (EUR) 

G/40300/32000/46282, ajuntaments 79.350,00 31.740,00 47.610,00 

G/40300/32000/46382, 
mancomunitats 

15.325,00 6.130,00 9.195,00 

G/40300/32000/46582, consells 
comarcals 

15.325,00 6.130,00 9.195,00 

 110.000,00 44.000,00 66.000,00 

 
Quart. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa i CONDICIONAR l'aplicació de 
recursos a l'aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2020 de la Diputació de 
Barcelona i a l'existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. APROVAR els formularis de sol·licitud P1-019-16, P1-020-16, P1-021-16 i P1-
022-16, d’acceptació P3-013-16 i de justificació P4-041-16 i P4-042-16 del Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, que es contenen en 
l'annex 2 que forma part del present dictamen. 
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Setè. APROVAR la incorporació dels tràmits de sol·licitud, d’acceptació i de justificació 
del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, a 
l'apartat “Tràmits dels ens locals i altres administracions”, a l'espai de “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, i aprovar les fitxes dels tràmits corresponents, que es 
contenen en l'annex 3 que forma part del present dictamen. 
 
Vuitè. 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. 
 
Novè. PUBLICAR les bases específiques i la convocatòria del Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
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9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa de suport a emergències de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 
2019/7051).- 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. La concurrència d’inclemències meteorològiques i fenòmens geològics en el territori 

de la demarcació de Barcelona causa greus danys en infraestructures i serveis de 
titularitat pública, que molt sovint cal reparar de manera urgent ja que afecten a la 
seguretat de les persones, l'estabilitat d'edificis o infraestructures o la prestació de 
serveis en els territoris afectats. 

 
2. Els governs locals, especialment els municipis petits, es veuen fortament afectats 

per les situacions esmentades, que els obliguen a dur a terme actuacions no 
previstes en els seus pressupostos i per a les quals no disposen de recursos 
suficients. 

 
3. Els danys ocasionats compel·leixen les administracions públiques a no demorar 

l’adopció de mesures que permetin pal·liar els desperfectes, restablir el normal 
funcionament dels serveis públics en els respectius territoris i, en definitiva, 
recuperar les zones afectades. 

 
4. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, compromesa amb el conjunt de 

governs locals del seu àmbit territorial, exerceix les seves competències en matèria 
de cooperació i assistència amb ànim d’afavorir el desenvolupament local i garantir 
la prestació adequada dels serveis públics locals al conjunt de la ciutadania. 

 
5. Per tal que, davant una inclemència meteorològica i fenomen geològic en el territori 

de la demarcació, la col·laboració amb els governs locals del seu àmbit territorial es 
produeixi amb la màxima eficàcia i eficiència, és voluntat de la Diputació de 
Barcelona dotar-se d’un programa de suport a emergències que doni cobertura a 
les emergències produïdes a partir de l’1 de gener de 2019. Aquest instrument 
respon a la voluntat de proporcionar una cobertura ràpida i suficient a les 
emergències produïdes a causa de la concurrència de les situacions esmentades, 
tot garantint un suport integral als governs locals, i s’incardina en l’exercici de les 
competències en matèria de cooperació i assistència local atribuïdes a les 
diputacions per l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. 

 
6. En el marc del present programa, el suport a emergències de la Diputació de 

Barcelona s’articularà per via de convocatòries per a la concessió de subvencions, 
que incorporaran les seves bases específiques, i que es tramitaran de conformitat 
amb l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí Oficial 
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de la Província de Barcelona en data 9 de maig de 2017, la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 3.3.e) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per Decret núm. 7048/18, de 9 de 
juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 
9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i per 
Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, 
atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’atorgament d’aquest tipus de 
subvencions. 
 
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 Programa de suport a emergències de la Diputació de 
Barcelona, el text del qual es conté a l’annex 1 que forma part del present dictamen. 
 
Segon.  APROVAR la incorporació del Programa de suport a emergències a la Seu 
Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits i serveis dels ens locals i altres 
administracions”. 
 
Tercer. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
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10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incloure un 
nou recurs econòmic en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, 
consistent en un fons de prestació denominat “Dinamització de l’activitat física i 
l’esport local”, amb un pressupost màxim de 340.000 € (exp. núm. 2018/16349).- 
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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 i el seu 
règim regulador, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” (AJG 637/18). 

 
2. L’article 6, apartat 3, del règim del Catàleg va establir que, en el cas que, en el 

decurs de l’exercici, es decidís catalogar nous recursos, s’aprovarà la seva inclusió 
en el Catàleg i s’obrirà una nova convocatòria per a la seva concessió. 

 
3. La Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, en data 27 de març 

de 2019, mitjançant l’oportú informe que ha estat incorporat al present expedient, ha 
proposat incloure dins el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 un 
nou recurs econòmic consistent en un fons de prestació anomenat “Dinamització de 
l’activitat física i l’esport local”, el qual s’adreça als ajuntaments, entitats municipals 
descentralitzades i consells comarcals de la demarcació de Barcelona. 

 
4. D’acord amb l’informe esmentat, els objectius d’aquest nou recurs es concreten en: 
 

 Dinamitzar l’oferta d’activitat física i esportiva dels ens locals. 

 Assolir la màxima cobertura territorial. 

 Facilitar la tramitació dels ajuts. 
 
5. Amb aquest nou recurs es dona suport tant a l’oferta d’activitats fisicoesportives que 

s’executin durant l’any 2019 com a l’estructura de personal necessària per 
desenvolupar-les tant a l’espai públic, al medi natural i urbà, com a les instal·lacions 
esportives convencionals. 

 
6. El fons es distribueix exclusivament atenent a criteris poblacionals, calculant una 

aportació per habitant, d’acord amb el Reial Decret 1458/2018, de 14 de desembre, 
pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró 
municipal referides a l’1 de gener de 2018 (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 2 
de gener de 2019). S’estableix un import mínim per ens local de 500 euros i un 
import màxim de 2.500 euros. 
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7. Un cop s’aprovi la inclusió d’aquest fons en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, l’acte d’aprovació de les concessions que se’n derivin serà 
promogut pel centre gestor de la Diputació de Barcelona i elevat per a la seva 
aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada corresponent, d’acord 
amb l’article 27.1 del règim del Catàleg. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la Llei 

de l'esport estableix en el seu article 48.1 que les administracions catalanes han de 
promoure l'esport d'esbarjo, lleure i salut, i han de facilitar l'activitat física lliure 
espontània i l'organitzada, donant, dins les seves possibilitats, el màxim 
d'alternatives al major nombre de persones. 

 
2. El suport econòmic de la Diputació de Barcelona per a dinamitzar l’oferta d’activitats 

esportives s’incardina en l’exercici de les competències en matèria de cooperació i 
assistència local atribuïdes a la Diputació de Barcelona d’acord amb els articles 91 i 
92 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, i l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, per a garantir la prestació integral adequada 
dels serveis públics i l’exercici de les competències locals a tot el territori de la 
demarcació. 

 
3. El Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, aprovat pel Ple de la Diputació de 

Barcelona reunit en sessió ordinària el 26 de novembre de 2015, és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació amb els 
ens locals i preveu, entre d’altres instruments de cooperació, el Catàleg de serveis 
de la Diputació de Barcelona, que s’aprova anualment juntament amb el seu règim 
regulador. 

 
4. L’article 6.3 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, 

aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió 
de 20 de desembre de 2018, amb núm. de registre 637/18, i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 24 de desembre de 2018, preveu la 
possibilitat de catalogació de nous recursos durant el decurs de l’exercici. 

 
5. L’apartat 7.2.c) 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 pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 de 9 de juliol, publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’11 de juliol de 2018, i modificada per 
Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 
2018, i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 
d’octubre de 2018, atribueix a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona la 
competència per aprovar, entre d’altres, el Catàleg de serveis i el seu règim. 
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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. APROVAR la inclusió en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” del recurs econòmic consistent en 
un fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local”, la fitxa del qual 
s’annexa al present dictamen com Annex 1. 
 
Segon. AUTORITZAR la despesa que es destinarà al recurs “Dinamització de 
l’activitat física i l’esport local” per un import de 334.000 euros (tres-cents trenta-quatre 
mil euros), amb la següent distribució: 
 

 302.563,46 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40400/34100/46280 
(núm. operació comptable 1902000150/1) del pressupost vigent. 

 29.016,36 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40400/34100/46580 
(núm. operació comptable 1902000150/2) del pressupost vigent. 

 2.420,18 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40400/34100/46880 
(núm. operació comptable 1902000150/3) del pressupost vigent. 

 
Tercer. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Servei de Contractació 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, rectificar l’error 
material de l’acord de la Junta de Govern, de 14 de març de 2019, referent a 
l’aprovació de la liquidació del contracte i la devolució de garantia del Lot 2 de 
l’expedient de contractació relatiu al Servei de Vigilància, Protecció i Control 
d’accés per a la seguretat dels recintes i edificis corporatius de la Diputació de 
Barcelona, concretament el referent a l’Espai Francesca Bonnemaison, de 
conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. (exp. núm. 
2015/0001599).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern, reunida en sessió el 14 de març de 2019, va aprovar la  
liquidació del contracte corresponent al lot 2 (Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés de l’espai Francesca Bonnemaison), de 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, (10 lots) (2015/0001599), 
adjudicat per dictamen de data 23 de setembre de 2015 a l’empresa INSTALACIONES 
Y SAT IBERCOM2, SL, actualment IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL (NIF 
B17631698), així com la devolució de la garantia definitiva dipositada a la Tresoreria 
d’aquesta Diputació, d’acord amb el detall següent:  
 
Assentament                 Tipus                    Import                                    Data 
 
1000152418             Metàl·lic      1.999,03 €  9 de juliol de 2015 
1000158571      Valors Caixa Bank         3.740,00 € 10 de juliol de 2015 
          
2. A l’hora de confeccionar el corresponent informe favorable de devolució i la 
conseqüent proposta de resolució no es va tenir en compte que la Tresoreria havia 
rectificat l’import del rebut acreditatiu corresponent a l’assentament 1000152418, en 
detectar que l’import realment ingressat havia estat de 1.990,03 €.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administració Públiques, disposa que les Administracions Públiques 
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o instància dels interessats, els errors 
materials, existents en els seus actes.  
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2. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2018 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. 7048, de data 
9 de juliol de 2018 (publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. RECTIFICAR el dictamen (núm. 80 de 14 de març de 2019) que va aprovar la 
liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva corresponent al lot 2 
(Servei de vigilància, protecció i control d’accés de l’espai Francesca Bonnemaison), 
de 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, (10 lots) (2015/0001599), adjudicat per la Junta de Govern en data 23 de 
setembre de 2015 a l’empresa INSTALACIONES Y SAT IBERCOM2, SL, actualment 
IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL (NIF B17631698), en tot allò que faci referència a 
l’import de la part de la garantia corresponent a l’assentament 1000152418, restant 
l’acord segon, una vegada esmenat, del següent tenor literal:  

 

“Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, que va ser 
constituïda a la Tresoreria d’aquesta Corporació, d’acord amb el desglossament 
següent: 
 
Assentament           Tipus                     Import                          Data 
 
1000152418         Metàl·lic                 1.990,03 €          9 de juliol de 2015 
1000158571   Valors Caixa Bank       3.740,00 €        10 de juliol de 2015” 

    
Segon. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
12.- Dictamen pel q ual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar, 
per error material, d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, l’Annex 2 de l’acord de la Junta de Govern de 14 de març de 2018, 
pel qual es va aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per 
a l’atorgament de premis, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, “APPS&IOT FOR CITIZENS 2019 – APPS i internet de les coses al 
servei de la ciutadania”- per a l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/0003618).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
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Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1.  Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (Ref. 91/19), de data 

14 de març de 2019, es va aprovar la convocatòria (núm. 201920195120010723), 
que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels premis, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius, APPS&IOT for citizens 2019- APPS i internet de les coses al 
servei de la ciutadania, per a l’exercici 2019.  

 
2.  S’ha detectat un error material a l’apartat “Sexto. Otros datos”. 
 
Allà on diu:  

 
“Sexto. Otros datos 
 
d) Propuestas mixtas, donde aparecen apps móviles o webapps y elementos del 

internet de las cosas:  
 

 El proyecto no es necesario que tenga implementadas todas sus 
funcionalidades en el momento de presentar la propuesta, pero al menos 
debe haber podido conectarse y transmitir datos a la instancia de la 
plataforma SENTILO DIBA que está a disposición de los participantes del 
concurso. Aunque se pueden utilizar otras plataformas, no se aceptarán 
proyectos que no estén conectados de alguna manera a la plataforma 
SENTILO DIBA. 

 
Para la valoración de las propuestas presentadas, únicamente se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios objetivos, aplicados de acuerdo con la 
ponderación indicada: 
 

 Cobertura de una necesidad o aportación de una solución a una problemática 
real (hasta 20 puntos). 

 Solvencia técnica y operacional (hasta 20 puntos). 

 Originalidad, creatividad y componente innovador (hasta 15 puntos). 

 Diseño y facilidad de uso (hasta 10 puntos). 

 Estar basada en datos abiertos de una administración pública (hasta 15 
puntos). 

 Enviar datos a SENTILO DIBA desde algún servicio, aplicación, sensor o 
actuador (hasta 10 puntos). 

 Recibir datos de SENTILO DIBA en algún servicio, aplicación o actuador 
(hasta 10 puntos).” 
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Hauria de dir: 
 

“Sexto. Otros datos 
 
d) Modalidad híbrida. Propuestas mixtas, donde aparecen apps móviles o webapps 

y elementos del internet de las cosas:  
 

 El proyecto no es necesario que tenga implementadas todas sus 
funcionalidades en el momento de presentar la propuesta, pero al menos 
debe haber podido conectarse y transmitir datos a la instancia de la 
plataforma SENTILO DIBA que está a disposición de los participantes del 
concurso. Aunque se pueden utilizar otras plataformas, no se aceptarán 
proyectos que no estén conectados de alguna manera a la plataforma 
SENTILO DIBA.” 

 
3. A més s’han detectat altres errors menors de caràcter gramatical. Per tant, s’hauria 
d’esmenar l’annex 2 al dictamen d’aprovació de la convocatòria, que incorpora les 
bases específiques per a l’atorgament de premis, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes 
Corporatius, “APPS&IOT FOR CITIZENS 2019 – APPS i internet de les coses al servei 
de la ciutadania”- per a l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, possibilita a l’Administració Pública a rectificar els errors 
materials, de fet o bé aritmètics, comesos en qualsevol moment del procediment. 

 
2.  Apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de 9 de juliol de 2018 i publicada en el BOPB 
d’11 de juliol de 2018. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Modificar, de conformitat l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques l’annex 2 que 
correspon a l’extracte en castellà  de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona  (Ref. 91/19), de data 14 de març de 2019, de la Diputació de Barcelona, pel 
qual es convoca l’atorgament dels premis, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, 
“APPS&IOT for citizens 2019 – APPS i internet de les coses al servei de la ciutadania”. 
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Segon.- Aprovar el contingut de l’Annex 2 al dictamen d’aprovació de la convocatòria, 
que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de premis, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de la Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius, “APPS&IOT FOR CITIZENS 2019 – APPS i internet de les 
coses al servei de la ciutadania”- per a l’exercici 2019, un cop rectificats els errors 
indicats a la part expositiva, el text íntegre del qual és el següent:  

 
“Extracto del Acuerdo de fecha 14 de marzo de 2019 de la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona, por el que se convoca el otorgamiento de los premios, 
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de la Dirección de Servicios 
de Tecnologías i Sistemas Corporativos "APPS & IOT for citizens 2019 - APPS E 
INTERNET DE LAS COSAS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA"     
 
Código de la convocatoria: núm. 201920195120010723 
 
De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto 
completo de la cual se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
El texto íntegro de la convocatoria y los modelos normalizados de solicitud se pueden 
encontrar en http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens. 
 
Primero. Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios/as de este premio las personas físicas (individualmente o en grupo) 
o jurídicas que hayan realizado la actividad que fundamenta su otorgamiento. 
 
Segundo. Objeto 
 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de 
solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación de los premios "APPS & IOT for 
citizens 2019 - APPS E INTERNET DE LAS COSAS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA" 
que otorga la Diputación de Barcelona a través de la Dirección de Servicios de Tecnologías 
y Sistemas Corporativos, destinados a reconocer la creación de servicios y aplicaciones 
relacionados con proyectos innovadores de internet de las cosas, que utilicen la plataforma 
de actuadores y sensores SENTILO de la Diputación de Barcelona y que estén relacionados 
con alguno de los ámbitos de actuación de la Diputación de Barcelona o de los municipios 
de su demarcación. 
 
Tercero. Bases reguladoras 
 
Ordenanza general de subvenciones de la Diputación de Barcelona aprobada por el Pleno 
de 30 de marzo de 2017. 
 
Cuarto. Cuantía 
 
Un primer premio de 4.000 € y un segundo premio de 2.000 €. 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/smartregion/premis-apps-iot-for-citizens
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
 
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el 1 de abril de 2019, se publicará un 
extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, a 
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y finalizará el día 11 de 
octubre de 2019 a las 23:59 h. 
 
Sexto. Otros datos 
 
Para poder ser valorada una propuesta deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a)  Genéricos, comunes a todo tipo de propuestas:  

 

 El contenido de las soluciones puede hacer referencia a una única localidad o 
servicio, dentro del ámbito territorial de la Diputación de Barcelona, o bien abarcar 
diferentes municipios. En este último caso, no se excluye que también se puedan 
incorporar municipios de otras demarcaciones, siempre que no superen en número 
a los que formen parte de la demarcación de Barcelona. 

 La aplicación tiene que ser adecuada para todos los públicos y sus contenidos 
deben ser legales y respetuosos con las personas y las organizaciones. 

 No pueden concurrir a la convocatoria los miembros del jurado ni sus parientes 
(hasta el 2º grado de consanguinidad o de afinidad). 

 Si la aplicación o servicio necesita de la interacción con personas y accede a datos 
proporcionados explícita o implícitamente por los usuarios, la aplicación tendrá que 
utilizar únicamente los datos necesarios para su propio funcionamiento, y tiene que 
implementar mecanismos que eviten el rastreo de usuarios.  

 
b) Modalidad aplicación móvil i/o web app. Propuestas que sólo utilicen aplicaciones 

móviles y web apps: 
 

 Las aplicaciones tienen que  tener implementadas todas sus funcionalidades. No se 
aceptarán prototipos no funcionales 

 No es necesario que, en el momento de presentar la propuesta, la aplicación esté 
disponible comercialmente pero, cuando se requiera, tendrá que estar 
implementada en un dispositivo para que el jurado la pueda examinar. 

 En caso de estar en fase comercial, es decir, disponible en alguna de las tiendas de 
aplicaciones móviles existentes, será necesario que haya sido publicada por primera 
vez con posterioridad al 1 de enero de 2019. 

 La aplicación tiene que  funcionar sobre un terminal móvil o tableta, como aplicación 
nativa en Android, iOS o Windows Phone o bien como webapp   

 
c) Modalidad IoT (Internet of Things) Propuestas únicamente de internet de las cosas: 
 

 El proyecto no es necesario que tenga implementadas todas sus funcionalidades en 
el momento de presentar la propuesta, pero al menos tiene que haber podido 
conectarse y transmitir datos a la instancia de la plataforma SENTILO DIBA que 
está a disposición de los participantes del concurso. Aunque se pueden utilizar otras 
plataformas, no se aceptarán proyectos en la modalidad de internet de las cosas 
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con prototipos que no estén conectados de alguna manera a la plataforma SENTILO 
DIBA. 

 
d) Modalidad híbrida. Propuestas mixtas, donde aparecen apps móviles o webapps y 

elementos del internet de las cosas:  
 

 El proyecto no es necesario que tenga implementadas todas sus funcionalidades en 
el momento de presentar la propuesta, pero al menos debe haber podido 
conectarse y transmitir datos a la instancia de la plataforma SENTILO DIBA que 
está a disposición de los participantes del concurso. Aunque se pueden utilizar otras 
plataformas, no se aceptarán proyectos que no estén conectados de alguna manera 
a la plataforma SENTILO DIBA.” 

 
Servei de Programació 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.239,62 €, a l’Ajuntament de Calders, per a 
finançar l’actuació local “Millora i mant. asfaltat urbanitz. de La Guàrdia”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/6715).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 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 Calders, va presentar en data 25 març de 2019 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Millora i mant. asfaltat urbanitz. de La Guàrdia”, 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 d’1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’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 
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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. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Calders  
Actuació:  Millora i mant. asfaltat urbanitz. de La Guàrdia 
Import crèdit:  98.239,62 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  1.978,88 EUR 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Anualitats:  10 
Referència: 12/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.03.2019 (BOE. núm. 61, de 12.03.2019) 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 les operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 98.239,62 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 167.589,73 €, a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort, per a finançar l’actuació local “Reparcel·lació River Park (inscrip. 
reg.)”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/6824).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 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 del Pont de Vilomara i Rocafort, va presentar en data 26 març de 

2019 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reparcel·lació River Park (insc. 
reg.)”, 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 d’1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort  
Actuació:  Reparcel.lació River Park (insc. reg.) 
Import crèdit:  167.589,73 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
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Interessos implícits estimats  3.375,83 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 15/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.03.2019 (BOE. núm. 61, de 12.03.2019) 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 les operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 167.589,73 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 11.000 €, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet per a finançar l’actuació local “Adquisició de mobiliari”, al 0% d’interès 
i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2019/6771).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor 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 Vicenç de Castellet, va presentar en data 26 març de 2019 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de mobiliari”, 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 d’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 d’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 
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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. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 

6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet  
Actuació:  Adquisició de mobiliari 
Import crèdit:  11.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,06% 
Interessos implícits estimats  -16,53 EUR 
Anualitats:  5 
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Referència: 13/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.03.2019 (BOE. núm. 61, de 12.03.2019) 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 les operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 11.000 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.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 164.000 €, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet per a finançar l’actuació local “Actuacions en via pública i edificis”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/6772).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 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 Vicenç de Castellet, va presentar en data 26 març de 2019 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Actuacions en via pública i edificis”, 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 d’1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’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 
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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. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet  
Actuació:  Actuacions en via pública i edificis 
Import crèdit:  164.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  3.303,52 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 14/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.03.2019 (BOE. núm. 61, de 12.03.2019) 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 les operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 164.000 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.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local a l’Ajuntament de Fonollosa. Expedient 
2011050 (exp. núm. 2011/9326).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 

 
1. El Programa de Crèdit Local té 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, que facilita, 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, subvencionar la 
part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que 

implica a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i 
municipis sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 

 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb 
qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc, SA 
segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
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d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 

 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

 29 de novembre de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2019-2020, prorrogable per a 2021. 

 
4. 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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament de Fonollosa presentà en data 01/12/2011 una sol·licitud d'un 

préstec de 106.805,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El banc va aprovar un préstec d’import 106.805,00 euros amb un termini de  10 

anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada 
sobre l’Euríbor a tres mesos més 3%, del qual Diputació de Barcelona 
subvenciona 94.000,00 euros. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

22/12/2011 va concedir una subvenció per import de 17.365,65 euros a 
l'Ajuntament de Fonollosa, a l’objecte de subvencionar dins del Conveni Programa 
Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la minuta de 
préstec, núm. 20131600.52.9600016659, en data 28/12/2011, i en execució 
d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció.  

 
8. L’ajuntament ha informat a Diputació de Barcelona que el Ple de 14 de novembre 

de 2018 va aprovar la distribució del superàvit de la liquidació de 2017, on 
l’Ajuntament de Fonollosa aprova amortitzar deute per import de 169.930,31 
euros, dels quals 29.813,13 euros corresponen al préstec Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA., 20131600.52.9600016659 

 
9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

29.813,13 euros es va fer amb data valor 14/01/2019.  
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10. Hi ha una part de préstec no subvencionat d’import 12.805,00 euros, que no 

afecten a l’amortització anticipada. De l’import amortitzat per l’ajuntament, 
29.813,13 euros, pel càlcul de la devolució, un cop descomptada la part no 
subvencionada, només cal tenir en compte 17.008,13 euros 

 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (28-12-2011 ) fins la seva amortització (14-01-2019), és a dir un període 
de 2574 dies (7,1 anys); i correspondria a una subvenció de 2.323,21 euros, amb 
una diferència a favor de la Diputació de 818,88 euros. Tot això, d’acord amb el 
resum següent: 

 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvenciona el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent”, que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 
2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig 
de 2017 (article 4.2.c).  

 
3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 

de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
 

Subvenció concedida: 17.365,65

   Subvenció que es va donar pel préstec que s'ha amortitzat: 3.142,09

   Subvenció que correspon escurçant el termini: 2.323,21

818,88

16.546,77

Import a retornar:

Subvenció real
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4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 
5. El president 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 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018). 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de 818,88 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 17.365,65 euros concedida a l'Ajuntament de 
Fonollosa, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 22/12/2011, dins del 
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 
106.805,00 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals.  
 
Segon.- CONCEDIR a l’Ajuntament de Fonollosa un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el cas que 
transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la revocació 
inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- REQUERIR a l’Ajuntament de Fonollosa, en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 818,88 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 29.813,13 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Fonollosa als efectes 
oportuns.”  

 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial de la 
subvenció del Programa de Crèdit Local a l’Ajuntament de Fonollosa. Expedient 
2017038 (exp. núm. 2017/7915).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
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Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té 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, que facilita, 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, subvencionar la 
part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 

 
2. Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que 

implica a tres subjectes intervinents (Diputació de Barcelona, entitat financera i 
municipis sol·licitants del crèdit). 

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 

 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb 
qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010.  

 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc, SA 
segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012. 

 25 d’abril de 2013 pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2013-2014, prorrogada per a 2015. 

 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de Sabadell, SA, com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2016-2017, prorrogada per a 2018. 

 29 de novembre de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2019-2020, prorrogable per a 2021. 

 
4. 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, 
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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 corresponent. 

 
5. L'Ajuntament de Fonollosa presentà en data 11/07/2017 una sol·licitud d'un 

préstec de 65.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
6. El Banco de Sabadell, SA, va aprovar un préstec d’import 65.000,00 EUR amb un 

termini de 10 anys que incloïa una carència de 12 mesos per finançar inversions, 
indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més 0,654%, del qual Diputació de 
Barcelona subvenciona 65.000,00 euros. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 

05/10/2017 va concedir una subvenció per import de 2.367,24 euros a 
l'Ajuntament de Fonollosa, a l’objecte de subvencionar dins del Conveni Programa 
Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la minuta de 
préstec, núm. 2017-807594384866, en data 09/11/2017.  

 
8. L’ajuntament ha informat a Diputació de Barcelona que el Ple de 14 de novembre 

de 2018 va aprovar la distribució del superàvit de la liquidació de 2017, on 
l’Ajuntament de Fonollosa aprova amortitzar deute per import de 169.930,31 
euros, dels quals 62.632,76 euros corresponen al préstec Banco de Sabadell, SA, 
2017-807594384866. 
 

9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 
62.632,76 euros es va fer amb data valor 31/10/2018. 

 
10. El préstec està subvencionat íntegrament, per tant l’amortització anticipada afecta 

a tot l’import del préstec. 
 
11. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament es va 

calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. L’amortització 
anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el seu moment no 
sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això el Servei de 
Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la subvenció 
concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de la seva 
concessió (9-11-2017 ) fins la seva amortització (31-10-2018), és a dir un període 
de 417 dies (1,1 anys); i correspondria a una subvenció de 440,22 euros, amb una 
diferència a favor de la Diputació de 1.840,81 euros. Tot això, d’acord amb el 
resum següent: 
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Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

subvencionar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació 
de Barcelona – Entitat de crèdit corresponent”, que consta com a Annex I als 
convenis signats per l’Ajuntament, diu textualment que “Si per qualsevol motiu es 
cancel·lés el préstec abans de la data prevista en el contracte, la Diputació podrà, 
després d’avaluar les causes, recalcular l’import de la subvenció i l’ajuntament 
retornar la diferència”. 

 
2. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig 
de 2017 (article 4.2.c).  

 
3. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 48 

de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix que el procediment de revocació de subvencions 
concedides s’iniciarà d’ofici per acord exprés de l’òrgan competent i s’haurà de 
garantir el dret d’audiència de l’interessat. 

 
4. En aquest sentit, d’acord amb l’article 50.4 de la mateixa Ordenança, el 

procediment de reintegrament es pot acumular amb el procediment de revocació 
previst a l’art. 48 d’aquesta mateixa normativa tot quedant garantit el dret 
d’audiència de l’obligat pel període d’al·legacions previst. 

 
5. El president 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 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018). 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de 1.840,81 euros, en 
relació amb la subvenció d’import 2.367,24 euros concedida a l'Ajuntament de 

Subvenció concedida: 2.367,24

   Subvenció que es va donar pel préstec que s'ha amortitzat: 2.281,03

   Subvenció que correspon escurçant el termini: 440,22

1.840,81

526,43

Import a retornar:

Subvenció real
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Fonollosa, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 05/10/2017, dins del 
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 65.000,00 
euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals.  
 
Segon.- CONCEDIR a l’Ajuntament de Fonollosa un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el cas que 
transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la revocació 
inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- REQUERIR a l’Ajuntament de Fonollosa, en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, 
per import de 1.840,81 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec 
d’import 62.632,76 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de 
conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de 
Programació. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Fonollosa als efectes 
oportuns.”  

 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 238.494,33 €, a l'Ajuntament de Manresa, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar 
les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/5174).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 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 19 
de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. 
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com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
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 29 de novembre de 2018 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 2019. 
 
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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 
 
L'Ajuntament de Manresa presentà en data 06/03/2019 una sol·licitud d'un préstec de 
7.256.331,00 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 Manresa. 
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 7.256.331,00 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 0,59 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 7.256.331,00 
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EUR amb una subvenció d’import de 238.494,33 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 l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 238.494,33 EUR a l'Ajuntament de Manresa per 
subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 06/03/2019, 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 Manresa, 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. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 

 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 65.400,39 €, a l'Ajuntament de Pineda de Mar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/5171).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
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financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 19 
de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. 
com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019 
 
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 29 de novembre de 2018 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 2019. 
 
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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 
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L'Ajuntament de Pineda de Mar presentà en data 06/03/2019 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.989.845,44 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 Pineda de Mar. 
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 1.989.845,44 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 0,59%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.989.845,44 
EUR amb una subvenció d’import de 65.400,39 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 l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 65.400,39 EUR a l'Ajuntament de Pineda de Mar 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 06/03/2019, 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 el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 
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21.-  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 
una subvenció, per import de 73.033,81 €, a l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a  finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/4207).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
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 19 
de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. 
com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019. 
 
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 29 de novembre de 2018 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 2019. 
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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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 
 
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentà en data 22/02/2019 una sol·licitud 
d'un préstec de 2.222.097,00 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 Feliu de Llobregat. 
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 2.222.097,00 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 0,59 %; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.222.097,00 
EUR amb una subvenció d’import de 73.033,81 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 l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 73.033,81 EUR a l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 
dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del 
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Programa de Crèdit Local en data 22/02/2019, 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 Feliu de Llobregat, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor 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 2019 (exp. núm. 2019/7147).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona de data de 23 de novembre de 2006 va aprovar 
en data 23 de novembre de 2006 el conveni per l’execució del Pla Marc de 
Recuperació i Valoració de les finques forestals dels seu àmbit territorial, entre la 
Diputació de Barcelona, i els Ajuntaments d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la 
Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, 
Tordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i l‘Associació de Propietaris Forestals del 
Montnegre i el Corredor. 
 
Atès l’article segon 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 2019, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article quart 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 resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest hagi estat 
aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article vuitè del conveni, es compromet en 
la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic 
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a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que 
per aquest exercici és de CENT DEU MIL EUROS (110.000,00 €).  
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.  
 

Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa 
a l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre Corredor, 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.  
 

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 3.4.j 3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 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.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2019, que s’adjunta com a 
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals 
Montnegre i el Corredor 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 
2019.  
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de CENT DEU MIL EUROS 
(110.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el 
Corredor, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del 
pressupost 2019.  
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Montnegre i el Corredor i als Ajuntaments d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la 
Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, 
Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra. 
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Terrassa i 
Matadepera relatiu a les obres del projecte constructiu per l’Itinerari de vianants i 
ciclistes a les carreteres BV-1221 i BV-1275. TM Terrassa, per un import 
d’1.151.949,61 € (exp. núm. 2017/7738).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de les 

carreteres BV-1221 i BV-1275, ambdues gestionades per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació. 

 
2. El risc d’accidentalitat a les carreteres locals de la seva titularitat és una de les 

principals preocupacions de la Diputació de Barcelona i executa accions 
adreçades a minvar aquest risc. 

 
3. La carretera BV-1221 és utilitzada per la comunicació entre Terrassa i Matadepera 

amb una IMD de 17.788 vehicles/dia. La secció de la carretera és gairebé 
constant en tot el recorregut, amb dos carrils de 2,5 m i vorals de 1,5 m. 
L’amplada dels carrils i vorals i el traçat recte de la carretera provoca que els 
vehicles que hi circulen vagin a gran velocitat.  

 
4. L’objectiu principal de l’actuació és la creació d’un itinerari de ciclistes i vianants 

entre ambdues poblacions, segregat de la via principal, que garanteixi la seguretat 
dels usuaris, incentivi la mobilitat, tant l’obligada com la d’oci i lleure entre els dos 
municipis i faciliti l’accés a l’entorn natural més proper a la ciutat. L’actuació 
abastarà des de la sortida del nucli urbà de Terrassa en el PK 1+580 de la BV-
1221 fins a l’entrada del de Matadepera en el PK 0+485 de la BV-1275. 

 
5. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 

obres que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu, en el 
terme municipal de Terrassa. 

 
6. Amb aquest objecte, l’Oficina de Planificació i Actuació en Infraestructures, 

adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona, va redactar el projecte constructiu de les obres d’“Itinerari 
de vianants i ciclistes a les carreteres BV-1221 (1+580 a 2+185) i BV-1275 (0+000 
a 0+485). TM Terrassa” i procedirà a redactar un projecte d’adaptació que abasti 
el tram situat entre els dos anteriors, és a dir entre el PK 2+185 de la BV-1221 i el 
PK 0+000 de la BV-1275. 
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7. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de set 
mesos.  

 

8. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de 
Matadepera, considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les 
referides administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la 
seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les 
condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva competència de 
cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i 
a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 
9. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
10. Es valora l’import total de l’actuació en 1.151.949,61 EUR (IVA inclòs), amb el 

següent repartiment del seu cost entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Terrassa: 

 

 Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Terrassa 

Cost (IVA 
inclòs) 

1.151.949,61 EUR  864.307,79 EUR 287.641,82 EUR 

 
11. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Terrassa ha de cofinançar la 

part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 287.641,82 EUR, aquesta 
part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a l’Ajuntament, 
l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost. 

 
12. És procedent retenir l’import de 1.151.949,61 EUR, dels quals 864.307,79 EUR 

corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, sent 
l’import de 200.000,00 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 664.307,79 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2020, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient en el pressupost esmentat. La part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Terrassa per un import de 287.641,82 EUR, l’avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost de l’exercici 2019. No obstant això, i a la 
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a 
l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà a 
l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de 
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les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les 
obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació. 

 
13. 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 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. De conformitat amb la Base 34.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.j.3) 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 pel Decret de la 
Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB 
d’11 de juliol de 2018, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
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llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
7. 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.3), de la referida 
Refosa núm. 1/2018.  

 
8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

 
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  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de Matadepera, referent a 
l’execució de les obres del projecte constructiu d’ITINERARI DE VIANANTS I 
CICLISTES A LES CARRETERES BV-1221 (1+580 A 2+185) I BV-1275 (0+000 A 0+485) 

TM TERRASSA, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a 
continuació: 
 
(...) 
 

CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I 

L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA SOBRE LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS I 
CICLISTES A LES CARRETERES BV-1221 (1+580 A 2+185) I BV-1275 (0+000 A 0+485) 

TM TERRASSA 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 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. 7048/18 de data 9 de juliol de 2018, i 
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol 
de 2018.   
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AJUNTAMENT DE TERRASSA, representat pel Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, 
Sr. Marc Armengol Puig, i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Óscar González 
Ballesteros. 
 
AJUNTAMENT DE MATADEPERA, representat per l’lŀlma. Alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Mireia Solsona Garriga, i assistida per la Secretària de la corporació, Sra. 
Isabel Bobet Viladot.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. La Diputació de Barcelona és l’entitat administrativa que ostenta la titularitat de les 
carreteres BV-1221 i BV-1275, ambdues gestionades per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació. 
 
II. El risc d’accidentalitat a les carreteres locals de la seva titularitat és una de les principals 
preocupacions de la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest 
risc. 
 
III. La carretera BV-1221 és utilitzada per la comunicació entre Terrassa i Matadepera amb 
una IMD de 17.788 vehicles/dia. La secció de la carretera és gairebé constant en tot el 
recorregut, amb dos carrils de 3,5 m i vorals de 1,5 m. L’amplada dels carrils i vorals i el 
traçat recte de la carretera provoca que els vehicles que hi circulen vagin a gran velocitat.  
 
III. L’objectiu principal de l’actuació és la creació d’un itinerari de ciclistes i vianants entre 
ambdues poblacions, segregat de la via principal, que garanteixi la seguretat dels usuaris, 
incentivi la mobilitat, tant l’obligada com la d’oci i lleure entre els dos municipis i faciliti 
l’accés a l’entorn natural més proper a la ciutat. L’actuació abastarà des de la sortida del 
nucli urbà de Terrassa en el PK 1+580 de la BV-1221 fins a l’entrada del de Matadepera en 
el PK 0+485 de la BV-1275. 
 
IV. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 
que s’han de realitzar en execució del referit projecte constructiu, en el terme municipal de 
Terrassa. 
 
V. Amb aquest objecte, l’Oficina de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, va 
redactar el projecte constructiu de les obres d’“Itinerari de vianants i ciclistes a les carreteres 
BV-1221 (1+580 a 2+185) i BV-1275 (0+000 a 0+485). TM Terrassa” i procedirà a redactar 
un projecte d’adaptació que abasti el tram situat entre els dos anteriors, és a dir entre el PK 
2+185 de la BV-1221 i el PK 0+000 de la BV-1275. 
 
VI. La Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de Matadepera, 
considerant que les obres esmentades són d’interès comú per a les referides 
administracions, manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per 
part de la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de 
determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions 
interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una 
vegada hagin estat executades. 
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VII. En conseqüència, el present conveni, que s’adopta de comú acord entre la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de Matadepera, té per objecte regular, 
les obligacions que pertoquen a cadascuna de les administracions participants en ordre a 
l’execució de les obres i a la definició de les respectives obligacions de conservació i 
manteniment, dintre de l’àmbit d’execució de les obres, una vegada aquestes finalitzades.  
 
VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per acord adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió celebrada en data ...................................... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
Prime. - Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), l’Ajuntament de Terrassa i 
l’Ajuntament de Matadepera, en ordre a la determinació de les obligacions respectives de 
cadascuna de les parts als efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu 
d’itinerari de vianants i ciclistes a les carreteres BV-1221 (1+580 a 2+185) i BV-1275 (0+000 
a 0+485). TM Terrassa” (Codi: 0859-PC-03), així com la determinació dels àmbits propis de 
conservació i explotació de les obres amb posterioritat a la seva execució per la Diputació 
de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 1.151.949,61 EUR (IVA inclòs), amb el següent 
repartiment del seu cost entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa: 
 

 Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Terrassa 

Cost (IVA 
inclòs) 

1.151.949,61 EUR  864.307,79 EUR 287.641,82 EUR 

 
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 
- l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants i ciclistes a les 

carreteres BV-1221 (1+580 a 2+185) i BV-1275 (0+000 a 0+485). TM Terrassa” (Codi: 
0859-PC-03), redactat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 
la Diputació, amb un import total d’1.151.949,61 EUR, IVA inclòs, dels quals 864.307,79 
EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, sent 
l’import de 200.000,00 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 
del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 
l’import de 664.307,79 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2020, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost 
esmentat. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Terrassa per un import 
de 287.641,82 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
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pressupostària G/50100/45301/65001 del seu pressupost. No obstant això, i a la 
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per 
tal que ingressi la part que li correspon 

 
- la contractació d’aquestes obres,  
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics 

de la Diputació o amb contractes externs de servei; 
 

- la Diputació de Barcelona efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre 
a l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres 
situats en sòl classificat urbanísticament com a no urbà (finques rústiques), de 
conformitat amb la relació de béns i drets afectats continguda en la resolució D5109/18 
d’aprovació definitiva del projecte i de modificació de la relació de béns i drets afectats. 

 

Un cop executades les obres, i dintre de l’àmbit de l’obra realitzada, la Diputació de 
Barcelona s’encarregarà de la conservació i manteniment de l’itinerari de vianants i ciclistes 
en el tram en el qual transcorre en sòl interurbà. També es farà càrrec dels elements 
funcionals de les carreteres BV-1221 i BV-1275, drenatge, senyalització de codi i 
d’orientació associada a la carretera, tant en sòl urbà com en interurbà. 
 
La Diputació també es farà càrrec de l’enllumenat de la BV-1221. Malgrat això, si enlloc 
d’executar-se l’enllumenat previst en el projecte, se n’executés un d’acord amb la normativa 
vigent i amb els criteris d’enllumenat propis de l’Ajuntament de Terrassa, se’n faria càrrec 
l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Terrassa 
 
L’Ajuntament de Terrassa es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en 
un principi, en l’import inicialment previst, de 287.641,82 EUR.  
 
En cas que la Diputació de Barcelona obtingui per a la realització d’aquestes obres una 
subvenció de la Generalitat per a l’execució de vies ciclistes susceptibles de finançament 
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o d’una altra 
administració, el seu import minvarà les aportacions de la Diputació i de l’Ajuntament de 
Terrassa amb la mateixa proporció de les aportacions establertes en l’anterior pacte segon.  
 
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu 
import anirà a minvar a l’aportació de l’ajuntament de Terrassa. En tot cas, l’ajuntament 
haurà d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li correspondria després de minvar 
l’import inicialment establert com a resultat de les subvencions obtingudes. 
 
L’Ajuntament de Terrassa procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com 
a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, 
a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació.  
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L’Ajuntament de Terrassa cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat 
privada i pública situats en sòl classificat urbanísticament com a urbà i que resultin afectats 
d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de 
béns i drets afectats continguda en la resolució D 5109/18 d’aprovació definitiva del projecte 
i de modificació de la relació de béns i drets afectats, excepte pel que fa a la finca número 9 
que anirà a càrrec de l’Ajuntament de Matadepera per ser de la seva titularitat. 
 
L’Ajuntament de Terrassa designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Un cop executades les obres, l’Ajuntament de Terrassa es farà càrrec de la conservació i 
manteniment de l’itinerari de vianants i ciclistes en el tram en el qual transcorren en sòl urbà, 
així com els aspectes que no corresponguin a l’Agència Catalana de l’Aigua dels itineraris 
executats a la riera de les Arenes, murs d’escullera inclosos. 
 
Respecte a la xarxa d’enllumenat es farà càrrec del tram situat entre el PK 0+000 de la BV-
1275 i el pont sobre la riera de les Arenes i entre aquest punt i el final de l’actuació (BV-1275 
PK 0+485), se’n farà càrrec l’Ajuntament de Matadepera, per encàrrec de l’Ajuntament de 
Terrassa, liquidant anualment els costos derivats del manteniment, la conservació i els 
subministrament d’aquest àmbit a l’ajuntament titular. 
 
Malgrat això, si enlloc d’executar-se l’enllumenat previst en el projecte, se n’executés un 
d’acord amb la normativa vigent i amb els criteris d’enllumenat propis de l’Ajuntament de 
Terrassa, aquest es feria càrrec també de la xarxa de la BV-1221. 
 
Quart.- Obligacions de l’Ajuntament de Matadepera 
 
L’Ajuntament de Matadepera designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
L’Ajuntament de Matadepera cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de la seva 
titularitat situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació 
temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats continguda en la 
resolució D 5109/18 d’aprovació definitiva del projecte i de modificació de la relació de béns 
i drets afectats, i concretament la finca núm. 9 de l’annex d’expropiacions. Prèviament a la 
contractació de les obres, l’Ajuntament posarà a disposició de la Diputació els terrenys 
esmentats als efectes de l’execució de les obres. 
 
Des de l’acabament de l’execució de les obres per part de la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Matadepera, per encàrrec de l’Ajuntament de Terrassa, s’encarregarà del 
manteniment, la conservació i el subministrament elèctric de tots els elements de la xarxa 
d’enllumenat des del pont sobre la Riera de les Arenes fins al final de l’actuació (BV-1275 
PK 0+485), a càrrec de l’Ajuntament de Terrassa. 

 
Cinquè.- Obligacions comunes a la Diputació i als ajuntaments de Terrassa i de Matadepera 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, des de l’acabament de l’execució de les obres i sempre i quan s’hagin 
executat d’acord amb els projectes vigents o d’acord amb els canvis que s’hagin pogut 
pactar per la Comissió de Seguiment, es faran responsables patrimonialment, enfront de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les 
obres de les quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord 
amb els anteriors Pactes Segon, Tercer i Quart.  
 

Sisè.- Vigència del conveni 
 

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 

Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 

Setè.- Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa, 
judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos  
 

Vuitè.- Naturalesa 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 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Novè.- Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots 
aquells als quals la conservació i manteniment no correspondrà a la Diputació d’acord amb 
l’establert en el pacte segon, que algun dels ajuntaments participants vulguin introduir al 
llarg de l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ 
favorable de la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament corresponent. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Desè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
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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 
les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Onzè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 
Dotzè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i els 
altres dos representants tècnics de cadascun dels ajuntaments participants. 
 
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  
 
Tretzè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Terrassa: Marc Armengol Puig, Tinent d’Alcalde de Territori i 
Sostenibilitat; Óscar González Ballesteros, Secretari de l’Ajuntament; Per l’Ajuntament de 
Matadepera: Mireia Solsona Garriga, Alcaldessa- presidenta de l’Ajuntament, Sra. Isabel 
Bobet Viladot, Secretària de la Corporació; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i 
Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc 

Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                                   
(...) 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. Declarar la despesa plurianual i retenir l’import total d’1.151.949,61 EUR, dels 
quals 864.307,79 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per 
la Diputació, sent l’import de 200.000,00 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 664.307,79 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2020, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el 
pressupost esmentat; l’import de 287.641,82 EUR corresponent a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Terrassa serà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost de despeses de 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019.  
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució als ajuntaments, als efectes del 
seu coneixement i 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 d’ambdues 
entitats participants. 
 
Quart.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent 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.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l’Ametlla del 
Vallés, relatiu a les obres del projecte constructiu d’urbanització de la travessera 
de la carretera BP-1432 entre el PK 30+215 i el PK 30+480. TM L’Ametlla del 
Vallés, per un import total de 683.467,81 € (exp. núm. 2017/4500).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment, al llarg de la carretera BP-1432 al tram de projecte, es donen 

diferents estats d'urbanització a les voreres amb casuístiques molt diferents. Així 
doncs, no hi ha continuïtat de pas per a vianants, amb voreres sense 
condicionament, que s'alternen amb fragments de voreres pavimentades o amb 
serveis implantats a precari o amb principis d'obsolescència. Les circumstàncies 
de l'estat actual impedeixen l'accessibilitat i no reuneixen els requeriments mínims 
de funcionalitat i seguretat necessària pels vianants. 
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2. Per altra part, pel que fa a l’espai destinat al trànsit de vehicles és suficient encara 
que hi ha punts on aquest espai és envaït per arbres i les arrels d’aquests. Amb 
diferents inspeccions es comprova que la velocitat de circulació de vehicles és 
excessiva amb l’agreujament del traçat sinuós que incideix negativament sobre la 
seguretat tant pels vehicles com pels possibles vianants que encreuen la Crta. BP- 
1432.  

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 

Seguretat Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el 
document tècnic de referència en el que es fa una proposta de millora per un 
import de 683.467,81 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
4. Al projecte, es preveu l’execució de voreres amb continuïtat establint uns itineraris 

còmodes pels vianants, alhora de millorar l’accessibilitat; la millora de les xarxes 
de serveis existents (enllumenat i clavegueram) i la previsió d’actuacions de 
millora en serveis urbans (BT, aigua potable i contra incendis i telecomunicacions) 
així com la millora de la seguretat i pacificació del tram amb la implantació 
d’elements reductors de velocitat (pas de vianants elevat i cruïlla amb plataforma 
elevada). 

 
5. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
6. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures 
Viàries i Mobilitat i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.   

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallés considerant que 

les obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, 
manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de 
la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de 
determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les 
administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 
8. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de sis 

mesos.  
 
9. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

10. Es valora l’import total de l’actuació en 683.467,81 EUR (IVA inclòs) amb el 
següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallés: 

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
L’Ametlla del 

Vallés 

Cost (IVA 
inclòs) 

683.467,81 EUR 389.260,06 EUR 294.207,75 EUR 

 
11. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallés ha de 

cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 294.207,75 
EUR, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al 
seu pressupost. 

 
12. És procedent retenir l’import de 683.467,81 EUR IVA inclòs, dels quals 389.260,06 

EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, 
sent l’import de 272.482,04 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 116.778,02 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient 
en el pressupost de l’exercici 2020; la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallés per un import de 294.207,75 EUR, l’avançarà 
la Diputació de Barcelona, sent l’import de 205.945,43 EUR amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2019 i l’import de 88.262,32 EUR amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 2020, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost de l’exercici 2020. A la 
finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a 
l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà a 
l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de 
les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les 
obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.  

 
13. 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.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat 
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès 
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis 

interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, 
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les 

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. De conformitat amb la Base 34.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.j.3) 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 pel Decret de la 
Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB 
d’11 de juliol de 2018, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
7. 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.3), de la referida 
Refosa núm. 1/2018.  

 
8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la 
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facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 

 
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  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de L’Ametlla del Vallés relatiu a l’execució de les obres del 
projecte constructiu d’URBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA DE LA CRTA. BP-1432 

ENTRE EL PK 30+215 I EL PK 30+480. TM L’AMETLLA DEL VALLÉS, tot això d’acord 
amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
C O N V E N I 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL 
VALLÉS RELATIU AL PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DE LA 

TRAVESSERA DE LA CRTA. BP-1432 ENTRE EL PK 30+215 I EL PK 30+480 TM 
L’AMETLLA DEL VALLÉS 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 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. 7048/18 de data 9 de juliol de 2018, i 
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol 
de 2018.  
 
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÉS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Andreu González Gil, i assistit per la Secretaria accidental de la corporació, 
Sra. Samanta Menendez Planes.   
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Actualment, al llarg de la carretera BP-1432 al tram de projecte, es donen diferents 

estats d'urbanització a les voreres amb casuístiques molt diferents. Així doncs, no hi ha 
continuïtat de pas per a vianants, amb voreres sense condicionament, que s'alternen 
amb fragments de voreres pavimentades o amb serveis implantats a precari o amb 
principis d'obsolescència. Les circumstàncies de l'estat actual impedeixen 
l'accessibilitat i no reuneixen els requeriments mínims de funcionalitat i seguretat 
necessària pels vianants. 
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II. Per altra part, pel que fa a l’espai destinat al trànsit de vehicles és suficient encara que 
hi ha punts on aquest espai és envaït per arbres i les arrels d’aquests. Amb diferents 
inspeccions es comprova que la velocitat de circulació de vehicles és excessiva amb 
l’agreujament del traçat sinuós que incideix negativament sobre la seguretat tant pels 
vehicles com pels possibles vianants que encreuen la crta. BP- 1432.  

 
III. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària Local, adscrita a l’esmentada Gerència, s’ha redactat el document tècnic de 
referència en el que es fa una proposta de millora per un import de 683.467,81 euros 
(IVA inclòs) i l’ha lliurat a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
IV. Al projecte, es preveu l’execució de voreres amb continuïtat establint uns itineraris 

còmodes pels vianants, alhora de millorar l’accessibilitat; la millora de les xarxes de 
serveis existents (enllumenat i clavegueram) i la previsió d’actuacions de millora en 
serveis urbans (BT, aigua potable i contra incendis i telecomunicacions) així com la 
millora de la seguretat i pacificació del tram amb la implantació d’elements reductors de 
velocitat (pas de vianants elevat i cruïlla amb plataforma elevada). 

 
V. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i 
mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants, 
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
VI. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, 

gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures Viàries i Mobilitat i un 
dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa 
de carreteres locals.   

 
VII. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallés considerant que les 

obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la 
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, 
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits 
de la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en 
ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin 
estat executades. 

 
VIII. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 

la Diputació de Barcelona en data ........ 
 
Per tot això, totes 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 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de L’Ametlla del 
Vallés, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
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per la URBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA DE LA CARRETERA BP-1432 ENTRE EL 
PK 30+215 I EL PK 30+480. TM L’AMETLLA DEL VALLÉS, així com la definició de l’àmbit 
de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar 
per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 683.467,81 EUR IVA inclòs, amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallés.   
 
Segon.-Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 

 
- Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu per la URBANITZACIÓ DE 

LA TRAVESSERA DE LA CARRETERA BP-1432 ENTRE EL PK 30+215 I EL PK 
30+480. TM L’AMETLLA DEL VALLÉS, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, amb un import total de 683.467,81 EUR, IVA inclòs, dels quals 
389.260,06 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104, i 294.207,75 
EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de 
L’Ametlla del Vallés. La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament l’avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització 
de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que 
ingressi la part que li correspon, 

  
- la contractació d’aquestes obres, 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres del 

document tècnic de referència mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes 
externs de serveis, 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallés  
 
L’Ajuntament de L’Ametlla del Vallés designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
L’Ajuntament de L’Ametlla del Vallés es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 294.207,75 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En el cas que la baixa d’adjudicació sigui 
superior a l’aportació municipal, l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de la part 
que li corresponia inicialment.  
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No obstant l’anterior, 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, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es 
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes 
establerts a la mateixa liquidació.  
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i 
l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior paràgraf. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia 
per part de la Direcció de les obres. 
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 

 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té 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 de la 
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Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
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. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 

 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

 
- Per avinença de les parts signatàries. 

 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
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.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala  
 
(Sg. Per l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallés: Andreu González Gil, Alcalde-President; 
Samanta Menendez Planes, Secretaria accidental de l’Ajuntament; Per la Diputació de 
Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.)”                                                                                                            (...) 

 
Segon. Declarar la pluriennalitat de la despesa i retenir l’import de 683.467,81 EUR 
IVA inclòs, dels quals 389.260,06 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst assumit per la Diputació, sent l’import de 272.482,04 EUR amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 116.778,02 EUR amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020; la part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallés per un import de 294.207,75 EUR, l’avançarà la 
Diputació de Barcelona, sent l’import de 205.945,43 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2019 i l’import de 88.262,32 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 2020, condicionats a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient en el pressupost de l’exercici 2020. 
 
Tercer. Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del seu 
coneixement i 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 d’ambdues 
entitats participants. 
 
Quart. Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent 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.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurrència competitiva, 
dels recursos tècnics i materials de l’Oficina d’Activitats de la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de 20 de desembre 
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de 2018 (exp. núm. 2019/5384).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre 

de 2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el 
seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins el 7 de febrer de 2019, 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. 

 

3. Vist que, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, els recursos inclosos al 
Catàleg que s’indiquen a continuació, s’han de concedir mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva:  

 

Nom del Recurs Tipus de recurs 

Cens d’activitats Recurs tècnic 

Plans i programes de verificació 
d’activitats comunicades 

Recurs tècnic 

Plans de protecció civil municipals -
DUPROCIM 

Recurs tècnic 

Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols Recurs tècnic 

 
4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquests recursos, aquest centre gestor ha 

elaborat l’informe d’instrucció de data 7 de març de 2019, 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, i específicament: 

 
- 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, susceptible de ser 
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estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment 
dels requisits i desistida. 

 
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 en data 12 de març de 2019, d’acord 
amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 
6. Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord primer del present dictamen compleixen 

amb totes les condicions administratives i tècniques establertes; no obstant, no 
poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. 

 

7. L’important nombre de tasques que en l’actualitat està realitzant el personal tècnic 
de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats i les característiques 
tècniques d’aquests treballs, que exigeixen especials coneixements per a la seva 
realització, fan necessària la contractació externa per a dur a terme les actuacions 
que es referencien a l’epígraf primer de la part resolutiva del present acord, llevat 
de l’actuació llevat de l’actuació «implantació de plans d’autoprotecció»,  inclosa al 
recurs «Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols», que es durà a terme amb 
mitjans propis. 

 
Els procediments de contractació són els que s’especifiquen tot seguit: 

 

Nom del recurs Procediment de contractació 

Cens d’activitats Procediment obert 

Plans i programes de verificació 
d’activitats comunicades 

Contractes menors 

Plans de protecció civil municipals 
- DUPROCIM 

Procediment obert 

Plans d’autoprotecció (PAU) i 
protocols 

Procediment obert 

 

8. Les actuacions que es realitzen amb mitjans propis es prestaran amb els mitjans 
personals i materials del centre gestor. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 i/o 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs 

Locals de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i 
materials. 

 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 
2018, i modificada per decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB 
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de 19 de setembre de 2018, i per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat 
al BOPB de 30 d’octubre 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. 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 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
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a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
Recurs: Plans i programes de verificació d’activitats comunicades 
 
 Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 (EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 (EUR) 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940014075 36 19/Y267801 847,00 508,20 338,80 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
P0801300E 

Redacció del Pla i Programa 
de verificació d'activitats 

comunicades 
1940006160 51 19/Y267802 484,00 290,40 193,60 

Ajuntament de 
Calders 

P0803400A 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940008822 61 19/Y267803 484,00 290,40 193,60 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940002962 51 19/Y267805 484,00 290,40 193,60 

Ajuntament de Malla P0811000I 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940014182 60 19/Y267808 484,00 290,40 193,60 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940004479 53 19/Y267809 605,00 363,00 242,00 

Ajuntament d'Olesa 
de Bonesvalls 

P0814500E 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940014029 51 19/Y267810 484,00 290,40 193,60 

Ajuntament d'Olost P0814800I 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940008772 51 19/Y267811 484,00 290,40 193,60 
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Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL (EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 (EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 (EUR) 

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet 

P0816500C 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940006677 51 19/Y267812 484,00 290,40 193,60 

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

P0818000B 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940012797 46 19/Y267813 847,00 508,20 338,80 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja 

P0823900F 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940007241 60 19/Y267814 484,00 290,40 193,60 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Riuprimer 
P0824700I 

Redacció del Pla i Programa 
de verificació d'activitats 

comunicades 
1940004373 51 19/Y267815 484,00 290,40 193,60 

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940008793 55 19/Y267816 847,00 508,20 338,80 

Ajuntament de 
Tagamanent 

P0827600H 
Redacció del Pla i Programa 

de verificació d'activitats 
comunicades 

1940013042 60 19/Y267817 484,00 290,40 193,60 

 
Recurs: Plans de protecció civil municipals – DUPROCIM 
 
 Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2021 
(EUR) 

Ajuntament de Bagà P0801600H 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940002848 90 19/Y/267818 5.989,50 1.497,37 2.994,75 1.497,38 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

P0802800C 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940001899 72 19/Y/267819 4.900,50 1.225,12 2.450,25 1.225,13 

Ajuntament de 
Cabrils 

P0803000I 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940004553 70 19/Y/268691 6.272,64 1.568,16 3.136,32 1.568,16 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2021 
(EUR) 

Ajuntament de Calaf P0803100G 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940010566 72 19/Y/268692 4.900,50 1.225,13 2.450,25 1.225,12 

Ajuntament de 
Calders 

P0803400A 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940008796 87 19/Y/268693 5.880,60 1.470,15 2.940,30 1.470,15 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 
Suport a la implantació 
del DUPROCIM durant 
un any 

1940003877 75 19/Y/268694 1.750,00 437,50 875,00 437,50 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940006412 82 19/Y/268695 5.445,00 1.361,25 2.722,50 1.361,25 

Ajuntament de Font-
rubí 

P0808400F 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940001900 72 19/Y/268696 4.682,70 1.170,67 2.341,35 1.170,68 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940008333 75 19/Y/268697 5.989,50 1.497,38 2.994,75 1.497,37 

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

P0810500I 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940012951 82 19/Y/268699 6.860,70 1.715,18 3.430,35 1.715,17 

Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400A 
Suport a la implantació 
del DUPROCIM durant 
un any 

1940012818 90 19/Y/268718 1.750,00 437,50 875,00 437,50 

Ajuntament de 
Montclar 

P0812900I 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940000132 70 19/Y/268744 3.430,35 857,59 1.715,17 857,59 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 
Suport a la implantació 
del DUPROCIM durant 
un any 

1940011573 80 19/Y/268745 1.750,00 437,50 875,00 437,50 

Ajuntament de la 
Palma de Cervelló 

P5831301F 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940008131 72 19/Y/268746 4.791,60 1.197,90 2.395,80 1.197,90 

Ajuntament de 
Rellinars 

P0817800F 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940000380 72 19/Y/268747 4.538,26 1.134,56 2.269,13 1.134,57 

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

P0819700F 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940011229 80 19/Y/268748 6.109,29 1.527,32 3.054,65 1.527,32 

Ajuntament de Sant 
Esteve de 

Palautordera 
P0820600E 

Redacció del 
DUPROCIM 

1940002308 72 19/Y/268749 5.880,60 1.470,15 2.940,30 1.470,15 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2021 
(EUR) 

Ajuntament de Sant 
Jaume de Frontanyà 

P0821500F 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940001142 70 19/Y/268750 3.430,35 857,59 1.715,17 857,59 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 
Suport a la implantació 
del DUPROCIM durant 
un any 

1940010315 72 19/Y/268751 1.750,00 437,50 875,00 437,50 

Ajuntament de Sant 
Quintí de Mediona 

P0823600B 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940009747 70 19/Y/268752 4.029,30 1.007,33 2.014,65 1.007,32 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940004602 85 19/Y/268753 6.348,87 1.587,21 3.174,44 1.587,22 

Ajuntament de 
Vallbona d'Anoia 

P0829200E 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940003055 72 19/Y/268754 4.900,50 1.225,13 2.450,25 1.225,12 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 
Redacció del 
DUPROCIM 

1940012333 75 19/Y/268755 5.619,24 1.404,81 2.809,62 1.404,81 

 
Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols 
 
 Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuaci
ó 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 
Redacció del PAU del Casal 
familiar 

1940012145 70 19/Y/268756 2.347,88 1.173,94 1.173,94 

Ajuntament de 
Franqueses del 

Vallès 
P0808500C 

Redacció del PAU de l'Espai 
Can Prat 

1940004563 60 19/Y/268757 2.726,16 1.363,08 1.363,08 

Ajuntament 
d’Igualada 

P0810100H Redacció del PAU aeròdrom 1940008921 50 19/Y/268758 3.091,38 1.545,69 1.545,69 

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 
Redacció del PAU del Casal 
municipal d'avis 

1940008524 80 19/Y/268759 3.396,62 1.698,31 1.698,31 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuaci
ó 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 
Redacció del PAU grans 
esdeveniments a la Platja del 
Callao 

1940009695 50 19/Y/268760 2.439,20 1.219,60 1.219,60 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

P0812300B 
Redacció del PAU del Pavelló 
municipal d'esports Riera Seca 

1940008604 50 19/Y/268761 2.726,16 1.363,08 1.363,08 

Ajuntament d’Olesa 
de Montserrat 

P0814600C 
Redacció del PAU del Pavelló 
esportiu Sant Bernat 

1940012422 50 19/Y/268762 2.726,16 1.363,08 1.363,08 

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet 

P0816500C 
Redacció del PAU del Pavelló 
municipal 

1940010030 70 19/Y/268763 2.726,16 1.363,08 1.363,08 

Ajuntament de 
Puig-reig 

P0817400E 
Redacció del PAU del Pavelló 
municipal d'esports 

1940011621 70 19/Y/268764 2.726,16 1.363,08 1.363,08 

Ajuntament de Sant 
Adrià del Besòs 

P0819300E 
Redacció del PAU 
ADRIALANDIA 

1940017082 50 19/Y/268765 2.439,20 1.219,60 1.219,60 

Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló 

P0823300I 
Redacció del PAU del Pavelló 
esportiu municipal 

1940014319 70 19/Y/268766 2.726,16 1.363,08 1.363,08 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

P0826300F 
Redacció del PAU Piscina 
municipal La Blava 

1940005518 50 19/Y/268767 2.726,16 1.363,08 1.363,08 

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 
Redacció del PAU de la Fira 
medieval 

1940010822 60 19/Y/268768 2.439,20 1.219,60 1.219,60 

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 
Redacció del PAU de l'edifici del 
Teatre Principal 

1940008824 50 19/Y/268769 2.439,20 1.219,60 1.219,60 

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I 
Redacció del PAU de la Sala 
polivalent 

1940008508 80 19/Y/268770 2.963,56 1.481,78 1.481,78 
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b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 
Recurs: Cens d’activitats 
            Imports amb IVA inclòs 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuació Codi XGL 

Aportació 
TOTAL 

estimada 
Diputació 

(EUR) 

Aportació 
TOTAL 

estimada 
ens local 

(EUR) 

COST 
TOTAL 
estimat 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
ens local 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
ens local 

2020 
(EUR) 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 
Elaboració 
del cens 

d'activitats 
1940004559 65 19/Y/268771 14.745,60 1.638,40 16.384,00 7.372,80 7.372,80 0 1.638,40 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 
Elaboració 
del cens 

d'activitats 
1940007305 65 19/Y/268772 11.363,54 1.262,61 12.626,15 5.681,77 5.681,77 0 1.262,61 

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 
Elaboració 
del cens 

d'activitats 
1940010934 66 19/Y/268773 19.992,06 2.221,34 22.213,40 9.996,03 9.996,03 0 2.221,34 

Ajuntament de 
Palafolls 

P0815400G 
Elaboració 
del cens 

d'activitats 
1940009074 72 19/Y/268774 13.961,72 1.551,30 15.513,02 6.980,86 6.980,86 0 1.551,30 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
Elaboració 
del cens 

d'activitats 
1940003090 69 19/Y/268775 11.559,50 1.284,39 12.843,89 5.779,75 5.779,75 0 1.284,39 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 
Elaboració 
del cens 

d'activitats 
1940008041 67 19/Y/268776 13.784,72 1.531,63 15.316,35 6.892,36 6.892,36 0 1.531,63 

 
c) Mitjans propis: 

 
Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols. Suport a la implantació 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL Puntuació 

Ajuntament de Cabrils P0803000I Suport a la implantació del PAU Pavelló 1940011071 19/Y/268777 60 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 
Suport a la implantació del PAU del 
Centre cívic i Biblioteca municipal 

1940011058 19/Y/268778 60 
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Ajuntament de Callús P0803700D 
Suport a la Implantació del PAU de 
l'Ecorail del Cardener 

1940013035 19/Y/268779 70 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès 

P0813500F 
Suport a la Implantació del PAU de la 
Pista polivalent El Sorralet 

1940013713 19/Y/268780 60 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

P0820700C 
Suport a la implantació del PAU del 
Centre gerontològic. 

1940011331 19/Y/268781 60 

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 
Suport a la Implantació del PAU recinte 
firal de Terrassa 

1940013857 19/Y/268782 70 
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a 
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot 
i això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la 
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de 
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona 
l’acceptació del recurs L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, 
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens 
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica 
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi 
presentat l’acceptació ni hagi esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha 
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent 
renúncia. 
  
Quart. 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. Per a assistències que es fan amb recursos interns:  

 La Diputació lliurarà els treballs en el termini de dotze mesos comptats des de 
la data d’aquesta resolució. 

 
Per a assistències que es fan amb recursos externs: 

 La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, en el 
termini d’un mes següent 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. 

 
5. Suspensió del termini d’execució de l’assistència. No es tindran en compte en el 

còmput del termini d’execució de l’assistència els períodes següents: 

 El que transcorri entre el requeriment de dades necessàries per al 
desenvolupament del treball i la seva aportació. 
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 El que transcorri entre la data en què la GSHUA requereixi l’ens destinatari 
perquè efectuï un tràmit necessari per al desenvolupament dels treballs i el 
moment en què l’ens comuniqui a la GSHUA que el tràmit s’ha dut a terme. 

 El que transcorri entre el requeriment a l’ens destinatari perquè emeti un 
informe i la data en què la GSHUA el rebi. 

 El que transcorri durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per 
part de l’ens local destinatari del treball. 

 
La suspensió no podrà ser superior a sis mesos i es comunicarà a l’ens 
destinatari. 

 
6. Revocació per causes imputables a l’ens destinatari: 

En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de 
l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes 
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la 
documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard 
o per la no emissió dels informes requerits, per incompliment dels compromisos 
establerts, etc.), la GSHUA advertirà l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si 
persisteixen els endarreriments esmentats quinze dies més comptadors des de 
l’endemà de l’advertiment corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per 
procedir a la revocació del recurs. 

 
Cinquè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre 
gestor estimi oportuns, per l’actuació Implantació de plans d’autoprotecció inclosa al 
recurs “Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols” que es presta amb mitjans propis i per 
satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten en: un tècnic superior 
enginyer. 
 
Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
 
1. 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. 
 

2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada 
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que 
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, 
en el termini d’un mes. 

 
3. 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 decret. 
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4. 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”. 

 
Setè. RETENIR crèdit per un import total de dos-cents cinquanta mil cinc-cents vint-i-
dos euros amb disset cèntims (250.522,17 €) que s’imputarà amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 

- Noranta-quatre mil cinc-cents seixanta-quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims 
(94.564,85 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22780 del 
pressupost de l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona. 

- Cent vint-i-nou mil dos-cents set euros amb trenta-dos cèntims (129.207,32 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22780 del pressupost de 
l’exercici 2020 de la Diputació de Barcelona. 

- Vint-i-sis mil set-cents cinquanta euros (26.750,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/22780 del pressupost de l’exercici 2021 de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Vuitè. DETERMINAR la pluriennalitat de la despesa i condicionar l’efectivitat de la 
concessió d’aquests recursos a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa 
existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost dels exercicis esmentats i a 
l’adjudicació de la contractació per prestar-los. 
 
Novè. ESTABLIR que l’import definitiu del recurs vindrà determinat per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada. 
 
Desè. 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. 
 
Onzè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 
 

A. Censos d’activitats 
 

 Definició i abast dels treballs  
 
El cens d’activitats identifica les instal·lacions i els establiments existents en un terme 
municipal on es realitzen activitats. Així mateix, recull la informació tècnica i administrativa 
següent: dades generals; legalització i controls; classificació i tècniques. A més, s’inclouen 
una fotografia de les activitats i les llicències, comunicacions i declaracions responsables 
vigents de les activitats existents. 
 
Aquesta informació es recull mitjançant la base de dades de l’aplicació Gestor d’Informació 
d’Activitats (GIA). 
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 Metodologia de treball 
 

La metodologia prevista per a realitzar el treball del cens d’activitats és la que s’assenyala 
tot seguit: 
 
Recerca d’informació als expedients d’activitats de l’Ajuntament, tant en paper com digitals. 
Es revisaran els expedients més recents i fins l’any 1999. 
 
Treball de camp que consistirà a comprovar l’existència de les activitats incloses a la base 
de dades. Alhora, s’afegiran totes aquelles activitats que es vegin i que no tinguin expedient 
relacionat. 
 
Base de dades definitiva 
L’equip redactor elaborarà la base de dades definitiva un cop l’Ajuntament i la GSHUA 
l’hagin revisat. 
 
Seguiment tècnic 
Es farà una reunió a l’inici dels treballs per explicar la metodologia de treball. 
Les comunicacions de la GSHUA amb l’Ajuntament es faran per correu electrònic. 
 
Publicació de dades del cens d’activitats 
Una vegada finalitzats els treballs, el cens d’activitats es publicarà al SITMUN (sistema 
d’informació territorial municipal de la Diputació de Barcelona, amb una part restringida i una 
part pública), al portal de dades obertes de la Diputació i a l’IDE Barcelona. Això sense 
perjudici dels retards que es produeixin per necessitats d’adaptacions normatives o 
tècniques.  
 
Les dades que apareixeran en els sistemes oberts al públic seran les referides a les 
activitats com ara el nom comercial i l’emplaçament. No es publicaran les dades dels 
expedients administratius ni les dades protegides per la normativa de dades de caràcter 
personal.  
 
Aquestes dades s’actualitzen automàticament mitjançant l’actualització de les dades del 
GIA. L’Ajuntament és el responsable de mantenir el GIA actualitzat. 

 

 Compromisos de les parts  
 
De la Diputació de Barcelona: 
 
La GSHUA designarà un interlocutor tècnic que haurà de coordinar, supervisar i gestionar el 
treball objecte de la present assistència. 
 
De l’ens local:  

 
1. Designar un responsable polític i un responsable tècnic per tal de coordinar l’assistència 

amb la GSHUA així com també fer d'intermediari amb relació a d'altres administracions o 
entitats de les quals es pugui requerir informació i que assisteixi a les reunions amb la 
GSHUA. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. Facilitar a la GSHUA les llistes i bases de dades d’activitats de què disposi. 
 

3. Facilitar als tècnics redactors accés als expedients d’activitats tant si són en format paper 
com si són en format digital. 

 

4. Facilitar als tècnics redactors un espai amb connexió a internet. 
 

5. Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp. 
 

6. En cas que calgui recuperar algun expedient d’activitats anterior a l’any 1999, un cop 
s’informi el responsable tècnic de quina és l’activitat de la qual cal localitzar l’expedient, 
facilitar l’expedient a l’equip redactor en el termini que s’acordi. 

 

7. Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc. 
relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir en la 
tramitació o en el contingut dels treballs. 

 

B. Plans i programes de verificació d’activitats comunicades 
 

 Definició i abast dels treballs  
 
S’elaborarà el Pla de verificació de les activitats subjectes als règim de comunicació o 
declaració responsable i el programa del primer any d’aplicació del Pla. 
S’acordarà amb l’Ajuntament quines activitats s’exclouen del Pla. 
 

 Metodologia de treball 
 

Abans d’iniciar els treballs del Pla, la GSHUA convocarà una reunió amb l’adjudicatari i els 
tècnics municipals encarregats de la gestió de les activitats. En aquesta reunió s’haurà de 
determinar el següent: 
 

 Si l’Ajuntament vol establir algun criteri de priorització específic com ara ubicació en 
un determinat emplaçament, antiguitat del títol habilitant, etc. 

 Durada del pla. 
 Si les inspeccions es duran a terme amb recursos propis o mitjançant una entitat 

col·laboradora de l’Administració. 
 Recursos de què disposa l’Ajuntament per fer les inspeccions. 
 Nombre d’establiments que es podran inspeccionar en un any. 

 
Finalment, es redactarà el Pla i el Programa seguint el model de la Guia per a l’elaboració 
de plans de verificació d’activitats comunicades publicada per la GSHUA que es pot 
consultar a l’enllaç següent:  
 
http://www1.diba.cat/uliep/Publicacions_Servei_Totes.asp?llista_serv=UHA&Opener=Servei#.VQ_309KG-ih 
 

 Compromisos de les parts 
 
De la Diputació de Barcelona: 
 
1. La Diputació designarà un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà 

amb l’interlocutor de l’Ajuntament.  

http://www1.diba.cat/uliep/Publicacions_Servei_Totes.asp?llista_serv=UHA&Opener=Servei#.VQ_309KG-ih
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2. Convocar les reunions de seguiment. 
3. Mantenir informat l’Ajuntament sobre l’estat dels treballs. 

 
De l’ens local: 

 

 L’Ajuntament designarà un interlocutor. 

 Facilitar a la Diputació la informació necessària per redactar el Pla i el Programa. 

 Assistir a les reunions i aportar la informació que sigui necessària. 

 Validar els treballs quan així ho sol·liciti la Diputació. 
 

Les comunicacions de tràmit entre l’Ajuntament i la GSHUA es realitzaran per correu 
electrònic. 

 
C. Plans de protecció civil municipals-DUPROCIM 

 
1. Contingut de l’actuació de REDACCIÓ DEL DUPROCIM  

 

 Definició i abast del treball 
 

L’objecte de l’assistència és la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) d’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre. 
 

 Metodologia de treball 
 

La metodologia prevista per a realitzar el treball és la que s’assenyala tot seguit: 
 

- Reunions tècniques i treball de camp  
- Recollida d'informació disponible per part de l'ajuntament.  
- Redacció DUPROCIM provisional 
- Redacció DUPROCIM definitiu 
- Presentació del DUPROCIM 

 

 Contingut 
 

D’acord a l’annex del Decret 155/2014 que marca els continguts mínims del DUPROCIM. 
 

 Documentació que es lliurarà 
 

La documentació DUPROCIM es lliurarà en format paper i en format electrònic en suport 
CD/DVD/USB (signat electrònicament per tècnic competent). 
 

2. Contingut de l’actuació suport a la implantació del DUPROCIM durant 1 any 
 

 Definició i abast del treball 
 

L’objecte de l’assistència contempla les accions determinades en l’apartat 1.4 Programa i 
procediment d’implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització del document 1 
del Duprocim homologat o homologable durant 1 any. 
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En general, l’objectiu de la implantació comprèn: 
 

- Valorar l’operativitat municipal del Duprocim 
- Valorar la possible resposta del municipi en cas d’emergència. 
- Valorar la coordinació entre CECAT i l’Ajuntament (CRA, CECOPAL, etc.) 
- Valorar la informació que es dona a la població  
- Detectar possibles mancances i proposar accions de millora en l’operativa municipal 

prevista en el Duprocim. 
 

 Compromisos de les parts 
 
De la Diputació de Barcelona: 
 
1. Designar un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà amb l’interlocutor 

de l’Ajuntament. 
2. Actuar d’interlocutor de l’Ajuntament davant les administracions que intervenen en els 

procediments, previ acord amb aquest sobre les qüestions a tractar i sense perjudici que 
representants de l’Ajuntament assisteixin a les reunions i entrevistes que es puguin 
concertar. La Diputació informarà l’Ajuntament de totes les actuacions que es portin a 
terme davant les altres administracions. 

3. La cartografia del DUPROCIM es realitzarà en el SITMUN (sistema d’informació territorial 
municipal de la Diputació de Barcelona, amb una part restringida i una part pública). Les 
dades que apareixeran en els sistemes oberts al públic seran d’informació al públic amb 
relació a les emergències i, en cap cas, seran dades protegides per la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. 

4. Posar a disposició de l’Ajuntament una eina de gestió de les emergències, PCOM 
(Protecció Civil Operativa Municipal), quan sigui possible tècnicament. 

 
De l’ens local:  
 

1. Designar un responsable polític i un responsable tècnic per tal de coordinar l’assistència 
amb la GSHUA, així com també per mitjançar amb d’altres administracions o entitats de 
les quals es pugui requerir informació, i que assisteixi a les reunions periòdiques amb la 
GSHUA.  

2. Facilitar a la GSHUA la informació de què disposi l’Ajuntament que consistirà, de forma 
general en: dades generals, dades de planejament, dades de protecció civil, plans de 
protecció civil municipal, informació sobre incidents ocorreguts i cartografia municipal. 
Aquesta documentació s’enviarà al més aviat possible i, com a màxim, dins el termini de 
10 dies des que es notifiqui la resolució d’aprovació de l’assistència. 

3. Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp. 
4. Validar el DUPROCIM o implantació d’aquest. 
5. Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc. 

relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir en la 
tramitació o en el contingut dels treballs. 

6. Mantenir el DUPROCIM actualitzat. Un cop finalitzat el DUPROCIM, quan estigui 
disponible per part de la Diputació, el municipi podrà usar el PCOM (Protecció Civil 
Operativa Municipal) com a eina per a la gestió de les emergències, que li permetrà 
actualitzar dades. 
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D. Pans d’autoprotecció (PAU) i protocols 
 

 Definició i abast del treball 
 
L’objecte de l’assistència és la redacció del Pla d’autoprotecció (PAU) segons regula el 
Decret 30/2015, signat electrònicament per tècnic acreditat i homologable. 
 

 Metodologia de treball 
 
La metodologia prevista per a realitzar el treball és la que s’assenyala tot seguit: 
 
- Reunions tècniques i treball de camp 
- Recollida d'informació disponible per part de l'Ajuntament.  
- Redacció PAU provisional 
- Redacció PAU definitiu 
- Presentació del PAU 

 

 Contingut 
 
D’acord amb l’annex II del Decret 30/2015 que marca els continguts mínims del PAU. 
 

 Documentació que es lliurarà 
 
La documentació generada del PAU es lliurarà en format paper i en format electrònic en 
suport CD/DVD/USB (signat electrònicament per tècnic acreditat en la redacció de PAUs del 
nivell adequat a l’encàrrec i preparat per a la seva incorporació al registre corresponent). 
 

 Compromisos de les parts 
 
De la Diputació de Barcelona: 

 
1. Designar un tècnic interlocutor que serà qui normalment es comunicarà amb l’interlocutor 

de l’Ajuntament. 
 
2. Actuar d’interlocutora de l’Ajuntament davant les administracions que intervenen en els 

procediments, previ acord amb aquest sobre les qüestions a tractar i sense perjudici que 
representants de l’Ajuntament assisteixin a les reunions i entrevistes que es puguin 
concertar. La Diputació haurà d’informar l’Ajuntament de totes les actuacions que es 
portin a terme davant les altres administracions. 

 
De l’ens local: 
 
1. Designar un responsable polític i un responsable tècnic, per tal de coordinar l’assistència 

amb la GSHUA així com també per mitjançar amb d’altres administracions o entitats de 
les quals es pugui requerir informació, i que assisteixi a les reunions periòdiques amb la 
GSHUA. 

 
2. Facilitar a la GSHUA la informació de què disposi l’Ajuntament sobre l’activitat o 

establiment que consistirà, de forma general en: llicència d’activitat o acord d’aprovació 
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del projecte, projecte d’obres, projecte d’activitats de la infraestructura o equipament o 
memòria ambiental, joc de plànols de la instal·lació en CAD o PDF, informació de la 
instal·lació contra incendis i sobre el seu manteniment, informació sobre plans de 
protecció civil municipal, si se’n disposa, etc. Aquesta documentació s’enviarà al més 
aviat possible i, com a màxim, dins el termini de 10 dies des que es notifiqui la resolució 
d’aprovació de l’assistència. 

 
3. Col·laborar amb els tècnics que duguin a terme el treball de camp. 
 
4. Validar el PAU. 
 
5. Comunicar a la GSHUA qualsevol incidència, tramitació, conveni, expedient, etc. 

relacionat directament o indirectament amb aquesta assistència i que pugui incidir en la 
tramitació o en el contingut dels treballs. 

 
Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el 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” es comunica que la informació 
general relativa a l’article 28 a l’encarregat del tractament i al contracte de protecció de les 
dades que es derivin del contingut del present contracte, es troba a disposició de 
l’Ajuntament en l’enllaç següent: https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-
proteccio-de-dades. 
 
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació al 
tractament de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la 
publicació dels Plecs de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la 
Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona a través de l’enllaç següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=&idCap=11202843&ambit=5& 

 
Dotzè. Desestimar les següents sol·licituds per valoració més baixa i manca de 
recursos, respecte dels recursos tècnics que es detallen a continuació: 
 
Recurs: Cens d’activitats 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament 
d'Avinyó 

P0801200G 
Elaboració del cens d’activitats del 

municipi d’Avinyó 
1940006602 61 

Ajuntament de 
Balenyà 

P0801700F Cens d'activitats 1940011169 62 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

P0825200I Cens d'activitats 1940012317 48 

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

P0803300C 
Creació del cens d'activitats de 

Caldes de Montbui 
1940000224 23 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 
Depuració i actualització del cens 

d'activitats 
1940012569 21 

https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
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Recurs: Cens d’activitats 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B Cens activitats de Castellolí 1940000834 60 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A Elaboració del cens d'activitats 1940012480 62 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 
Depuració i actualització del cens 

d'activitats de Corbera de Llobregat 
(usuaris del GIA) 

1940004111 35 

Ajuntament de 
Fogars de Montclús 

P0808000D 
Cens d’activitats de Fogars de 

Montclús 
1940002529 60 

Ajuntament de 
Folgueroles 

P0808200J Actualització del treball de camp 1940003761 61 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 
P0808500C Cens d'activitats 1940004679 28 

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C 
Elaboració del cens d'activitats del 

municipi de Gelida 
1940005368 62 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G Cens d’activitats 1940004152 31 

Ajuntament de 
Marganell 

P0824200J 
Cens d’activitats del municipi de 

Marganell i GIA 
1940000923 60 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 
Depuració i actualització GIA 

Matadepera 
1940009777 64 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I Cens d'activitats 1940011576 63 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 

Depuració i actualització del cens 
d'activitats amb interconnectivitat 

GIA- tramitador municipal 
d'expedients 

1940013626 27 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 
Elaboració cens d’activitats municipi 

de Montseny 
1940003057 60 

Ajuntament de 
Navàs 

P0814000F Cens activitats Navàs 1940003063 63 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 
Depuració del Cens d'activitats a 

Òdena 
1940009352 62 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

P0814600C 
Actualització del cens d’activitats 

d’Olesa de Montserrat 
1940012419 22 

Ajuntament de 
Pallejà 

P0815600B 
Cens municipal d'activitats de 

Pallejà 
1940002354 36 

Ajuntament de 
Pontons 

P0816700I Cens d'activitats 1940003712 60 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A Cens d'activitats 1940009786 28 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

P0817300G Cens activitats municipi 1940008707 60 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 
Realització del cens actualitzat de 
les activitats econòmiques a Sant 

Andreu de la Barca 
1940011418 23 
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Recurs: Cens d’activitats 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

P0822500E 
Depuració i actualització del cens 

d'activitats 
1940004953 41 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H Cens d'activitats 1940012449 29 

Ajuntament de 
Santa Margarida i 

els Monjos 
P0825100A Cens d'activitats 1940004426 65 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Merlès 
P0825500B 

Cens d’activitats a Santa Maria de 
Merlès 

1940009157 60 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
P0825700H Elaboració del cens d'activitats 1940008527 60 

Ajuntament de Seva P0826900C Cens d'activitats de Seva 1940004634 64 

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 
Depuració i actualització del cens 

d'activitats 
1940010830 62 

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I 
Depuració i actualització cens 

activitats 
1940008843 36 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 
P0828900A Cens d'activitats 1940008705 61 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F Cens d'activitats 1940007603 40 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Valldoreix 
P0800003F 

Cens d’activitats empresarials i 
professionals de Valldoreix 

1940004500 61 

 

Recurs: Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament d'Arenys 
de Munt 

P0800700G Redacció del DUPROCIM 1940005192 60 

Ajuntament 
d'Argençola 

P0800800E 
Plans de Protecció civils municipals 

d'Argençola -DUPROCIM 
1940000961 70 

Ajuntament de Badia 
del Vallès 

P0831200A 
Plans de Protecció Civil Municipals - 

DUPROCIM 
1940008071 65 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

P0825200I 
Plans de protecció civil municipals. 

DUPROCIM 
1940004028 60 

Ajuntament de Berga P0802200F Pla de protecció civil municipal 1940005780 57 

Ajuntament de 
Borredà 

P0802400B 
Redacció del Pla de protecció civil 

municipal (DUPROCIM) 
1940002207 60 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

P0802700E 
Pla de Protecció Civil Municipal - 

DUPROCIM 
1940013815 60 

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B Pla de protecció civil de Campins 1940004025 62 
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Recurs: Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Capolat 

P0804400J DUPROCIM Capolat 1940012960 60 

Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès 

P0826600I 
Redacció del DUPROCIM  de 

Cerdanyola del Vallès 
1940005935 62 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 
Redacció dels Plans de protecció 
civil municipal - DUPROCIM del 

terme municipal de Cervelló 
1940012502 60 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G DUPROCIM 1940011686 67 

Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G Redacció del DUPROCIM 1940013969 67 

Ajuntament de 
Figaró-Montmany 

P0813300A 
Plans de protecció civil municipals - 

DUPROCIM Figaró-Montmany 
1940002381 65 

Ajuntament de 
Fogars de Montclús 

P0808000D 
Redacció del Pla de Protecció Civil 
del municipi de Fogars de Montclús 

1940004050 60 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 
Plans de protecció civil municipals - 

DUPROCIM - Gallifa 
1940006066 60 

Ajuntament de 
Granera 

P0809400E Redacció del DUPROCIM 1940010373 65 

Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat 

P0814600C 
Redacció del document únic de 

protecció civil del municipi d’Olesa 
de Montserrat 

1940012420 60 

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet 

P0816500C 
Redacció del pla de protecció civil 

(DUPROCIM) 
1940001689 65 

Ajuntament de 
Pontons 

P0816700I 
Redacció del Pla de Protecció Civil, 

DUPROCIM, del municipi de 
Pontons 

1940004180 62 

Ajuntament de Prats 
de Lluçanès 

P0817000C Redacció DUPROCIM 1940013808 65 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

P0823000E 
Elaboració del DUPROCIM de  

Premià de Dalt 
1940009515 47 

Ajuntament de 
Ripollet 

P0817900D 
Sol·licitud d'ajut per a la redacció 
del DUPROCIM d'acord amb el 

Decret 155/2014 
1940000502 60 

Ajuntament de Rubió P0818400D 
Plans de protecció civil municipal 

DUPROCIM 
1940006949 60 

Ajuntament de Saldes P0818900C 
Plans de Protecció Civil Municipals- 

DUPROCIM 
1940011990 60 

Ajuntament de Sant 
Iscle de Vallalta 

P0819200G 
Redacció del DUPROCIM de Sant 

Iscle de Vallalta 
1940011867 67 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C Redacció DUPROCIM 1940008117 62 

Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles 

P0825700H Redacció DUPROCIM 1940004412 70 

Ajuntament de Teià P0828100H 
Redacció del pla de protecció civil 

municipal (DUPROCIM) 
1940003103 65 
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Recurs: Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I Pla de protecció civil d'Ullastrell 1940006433 67 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F Redacció DUPROCIM 1940007557 55 

Ajuntament de Vilada P0830000F Pla de Protecció Civil Municipal 1940012046 70 

Ajuntament de 
Vilanova del Camí 

P0830300J 
Redacció del DUPROCIM de 

Vilanova del Camí 
1940003166 70 

 

Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 
Redacció de protocols 
d'autoprotecció per a 

equipaments municipals 
1940010068 30 

Ajuntament d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 
Redacció del protocol 

d'autoprotecció del Mercat 
Municipal d'Arenys de Mar 

1940001911 30 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 
Pla autoprotecció i protocol 

Festa Major Argençola 
1940006686 50 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 
Pla d'actuació i protocol 

Embosca’t Festival 
1940006723 50 

Ajuntament de Bagà P0801600H 
Protocol d'actuació del Casal de 

Joves 
1940009677 40 

Ajuntament de Bagà P0801600H 
Protocol d'actuació de la festa de 

la fia-faia 
1940009685 40 

Ajuntament de Bagà P0801600H 
Protocol d'actuació del pavelló 

municipal 
1940009694 40 

Ajuntament de Bagà P0801600H 
Protocol d'actuació del Casal de 

la Vila 
1940009702 40 

Ajuntament de Bigues i 
Riells 

P0802300D 
Pla d'autoprotecció Casal de 

Joves 
1940006146 30 

Ajuntament de Bigues i 
Riells 

P0802300D 
Pla d'autoprotecció pavelló 

(actualització) 
1940006153 30 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C 
Redacció Plans d'autoprotecció 

d'equipaments municipals i 
activitats 

1940001906 40 

Ajuntament de Cabrera 
de Mar 

P0802900A Cavalcada de Reis 1940009574 40 

Ajuntament de Cabrera 
de Mar 

P0802900A Emplaça't 1940009626 40 

Ajuntament de Campins P0803800B 
PAU per pista poliesportiva de 

Campins 
1940014414 50 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 
Pla d'emergències Centre Cívic 

Santeugini 
1940003875 30 
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Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
Redacció dels protocols 

d'autoprotecció de la piscina 
municipal 

1940001293 40 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G PAU Equipaments municipals 1940013906 50 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 

Redacció i suport a 
l'homologació del PAU de la 
festivitat de Reis (cavalcada i 

patges) 

1940013480 20 

Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 
Redacció del Pla d'Emergència 

del recinte cultural municipal 
Robert Brillas 

1940013785 20 

Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 
Redacció del Pla d'Emergència 

de la dependència municipal 
Puig Coca 

1940013796 20 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 
Plans d'autoprotecció Centre 
Cívic de Figaró-Montmany 

1940003281 40 

Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

P0808000D 
Redacció dels plans 

d’autoprotecció del local Mariona 
de Mosqueroles 

1940003598 50 

Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

P0808000D 
Redacció Pla d’autoprotecció de 
local Jaume Cullell de la Costa 

1940005105 50 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 
Pla d’autoprotecció Pessebre 

Vivent 
1940003282 40 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H Pla d’autoprotecció Nit Viva 1940003283 40 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 
Redacció i desplegament plans 

d'autoprotecció activitats 
extraordinàries municipals 

1940005219 30 

Ajuntament de Gelida P0809000C 
Pla d'emergència del Centre 

Cultural Municipal 
1940007039 30 

Ajuntament de Gelida P0809000C 
Pla d'autoprotecció de la Funifira 

de Gelida 
1940007043 30 

Ajuntament de Gironella P0809100A 
Creació del Pla d'Autoprotecció 

del Local del Blat 
1940011735 40 

Ajuntament de Gironella P0809100A 
Creació del Pla d'Autoprotecció 

de l'Espai Sant Tomàs 
1940012304 40 

Ajuntament de la 
Granada 

P0809300G PAU Centre Cívic 1940003902 40 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 
Sol·licitud protocol de la 

Cavalcada de Reis 
1940009207 30 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 
Protocol d'autoprotecció de la 

Cavalcada de Reis de 
Matadepera 

1940009770 30 

Ajuntament de Moià P0813700B 
Redacció protocols autoprotecció  
Parc Prehistòric Coves del Toll 

1940004388 30 
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Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 
Protocol d'autoprotecció de Can 

Carner- Seu del Consell 
Comarcal del Moianès 

1940014072 30 

Ajuntament de Montgat P0812500G PAU Festa Major 1940014316 30 

Ajuntament de Montseny P0813600D 
Redacció Pla d’autoprotecció 
Casal de Cultura de Montseny 

1940006461 50 

Ajuntament de Montseny P0813600D 
Pla d’autoprotecció del CEIP 

Puig Drau de Montseny 
1940006477 50 

Ajuntament de Mura P0813800J 
Plans autoprotecció espai: La 

Fàbrica 
1940006597 50 

Ajuntament de Mura P0813800J 
Plans d'autoprotecció Plaça 

Àngel Guimerà 
1940007719 50 

Ajuntament de Piera P0816000D 
PAU aules formació nau 

municipal de l'Ajuntament de 
Piera 

1940008934 30 

Ajuntament de la Pobla 
de Lillet 

P0816500C 
Redacció Pla d'Autoprotecció 

Saló la Flor 
1940001692 40 

Ajuntament de Premià de 
Dalt 

P0823000E 
Plans d’emergència de la 

Biblioteca i de Can Figueras 
1940009514 30 

Ajuntament de Premià de 
Mar 

P0817100A 
Plans d'autoprotecció (PAU) i 

protocols 
1940013064 20 

Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues 

P0820500G 
Protocol d'autoprotecció del 

centre cívic 
1940010058 50 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 
Pla d’autoprotecció de la 

Biblioteca Municipal de Sant 
Feliu Sasserra 

1940010122 50 

Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada 

P0822500E 
Protocol d'autoprotecció de la 

Festa Major i Festa Major Infantil 
de Sant Joan de Vilatorrada 

1940004946 30 

Ajuntament de Sant Julià 
de Cerdanyola 

P0831100C 
PAU del Local Social de 

l'Ajuntament 
1940007728 50 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 

Redacció de protocol d'actuació 
en cas d'emergència a 

l'Ajuntament (Edifici Marquet de 
l'Era) 

1940010319 40 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

P0822900G 
Protocol d’autoprotecció Sala 

Polivalent 
1940003430 50 

Ajuntament de Sant Pere 
de Torelló 

P0823300I 
Pla d’autoprotecció de l’Escola 

Municipal Josep Ma. Xandri 
1940014322 40 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 

Redacció Pla d'Autoprotecció de 
la biblioteca Salvador Vives 

Casajuana (incloent tot l'espai 
Ateneu) 

1940011275 30 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

P0826300F 
Plans d'autoprotecció (PAU) i 

protocols: Camp Fútbol La 
Guàrdia 

1940005523 20 
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Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
Plans d'autoprotecció (PAU) i 

protocols 
1940003096 30 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
Plans d'autoprotecció (PAU) i 

protocols 
1940003099 30 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 
Redacció Pla o Protocol 

d'Autoprotecció dels habitatges 
tutelats per a la gent gran 

1940008887 20 

Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 
Pla autoprotecció (PAU) i 

protocols Casa Consistorial 
1940003163 40 

Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 
Pla autoprotecció (PAU) i 

protocols Consultori mèdic i 
espai entitats 

1940003167 40 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 
Plans d'autoprotecció i protocol 

equipaments municipals de 
Vallirana 

1940011510 30 

Ajuntament de Vilada P0830000F Pla d’autoprotecció i Protocols 1940012075 50 

Ajuntament de Vilanova 
del Vallès 

P0831000E 

Plans (PAU) i Protocols. 
Redacció del protocol 

d'autoprotecció del Centre 
Cultural municipal 

1940002943 30 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 
Pla Autoprotecció Centre Social 

Viver 
1940005478 50 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 
Pla Autoprotecció Centre Social 

Serrateix 
1940005521 50 

 
Tretzè. Desestimar les següents sol·licituds per incompliment dels requisits, respecte 
dels recursos tècnics que es detallen a continuació: 
 

Recurs: Plans i programes de verificació d’activitats comunicades  
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Requisit 
incomplert 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

P0802300D 
Redacció Pla de verificació 
d'activitats comunicades de 

Bigues i Riells 
1940006155 

No disposa de cens 
actualitzat 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 
Plans i Programes de 
verificació d’activitats 

comunicades  
1940004440 

No disposa de cens 
actualitzat 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
P0805200C 

Pla de verificació d’activitats 
comunicades, Ajuntament de 

Castellbell i el Vilar 
1940010001 

No disposa de cens 
actualitzat 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B Pla de verificació d’activitats 1940000838 
No disposa de cens 

actualitzat 

Ajuntament de P0810800C Pla de verificació d’activitats 1940006843 No disposa de cens 
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Recurs: Plans i programes de verificació d’activitats comunicades  
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Requisit 
incomplert 

Lluçà comunicades Lluçà actualitzat 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 
Verificació d'activitats a 

Montmajor 
1940010187 

No disposa de cens 
actualitzat 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 

Redacció del Pla i Programa 
de verificació d’activitats 

comunicades del municipi 
d’Olesa de Montserrat 

1940012418 
No disposa de cens 

actualitzat 

Ajuntament de 
Palafolls 

P0815400G 

Plans i programes de 
verificació d'activitats 

comunicades del Terme 
municipal 

1940009066 
No disposa de cens 

actualitzat 

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

P0815800H 
Plans i programes de 
verificació d'activitats 

comunicades 
1940010292 

No disposa de cens 
actualitzat 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 

Redacció del Pla d'inspecció 
i control de les activitats 

comunicades de Sant Joan 
de Vilatorrada 

1940004839 
No disposa de cens 

actualitzat 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
P0823400G 

Plans i programes de 
verificació d'activitats 

comunicades 
1940011043 

No disposa de cens 
actualitzat 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 
P0825000C 

Plans i programes de 
verificació d'activitats 

comunicades 
1940008222 

No disposa de cens 
actualitzat 

Ajuntament de 
Seva 

P0826900C 
Pla de verificació d'activitats 

mancomunades 
1940004633 

No disposa de cens 
actualitzat 

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I 
Redacció de plans i 

programes de verificació 
d'activitats 

1940008851 
No disposa de cens 

actualitzat 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 
Plans i programes de 
verificació d'activitats 

comunicades a Vallirana 
1940007595 

No disposa de cens 
actualitzat 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Sant Miquel de 
Balenyà 

P0802300D 
Redacció Pla de verificació 
d'activitats comunicades de 

Bigues i Riells 
1940003952 

No disposa de cens 
actualitzat 

 

Recurs: Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM 
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Requisit 
incomplert 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 
Implantació, Formació i 

simulacres del DUPROCIM 
d'Abrera 

1940010065 
DUPROCIM no 

homologat 
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Recurs: Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM 
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 
Implantació del 

DUPROCIM 
1940006830 

DUPROCIM no 
homologat 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 
Implantació del 

DUPROCIM 
1940004934 

DUPROCIM no 
homologat 

Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages 

P0822900G 
Implantació del 

DUPROCIM homologat 
1940001298 

DUPROCIM no 
homologat 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 
Implantació del 

DUPROCIM 
1940003098 

DUPROCIM no 
homologat 

 

Catorzè. Declarar el desistiment de les següents sol·licituds i procedir, en 
conseqüència al seu arxiu: 
 

Recurs: Plans d’autoprotecció (PAU) i protocols 
Motivació: Sol·licituds desistides per l’ens sol·licitant. 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Tipus de 
desistiment 

Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G 
Pla d’autoprotecció de l’Escola 

Bressol Municipal 
1940014464 

Tàcit en no respondre 
el requeriment en el 

termini establert 
 

Quinzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 

Setzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos 
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 

 

26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria, pel procediment de concurrència competitiva, de 
l’atorgament dels recursos tècnics i materials, de l’Oficina d’Habitatge de la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de 
20 de desembre de 2018 (exp. núm. 2019/5385).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 

“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 
2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins el 7 de febrer de 2019, 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. 

 

3. Vist que, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, els recursos inclosos al 
Catàleg que s’indiquen a continuació, s’han de concedir mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva:  

 

Nom del Recurs Tipus de recurs 

Plans locals d’habitatge Recurs tècnic 

Programa d’actuació municipal d’habitatge Recurs tècnic 
 

4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquests recursos, aquest centre gestor ha 
elaborat l’informe d’instrucció de data 11 de març de 2019, 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, i específicament: 

 
- 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, susceptible de ser estimada, desestimada 
per menor valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida. 

 
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 en data 12 de març de 2019, d’acord 
amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 
6. Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord primer del present dictamen compleixen 

amb totes les condicions administratives i tècniques establertes; no obstant, no 
poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. 

 

7. L’important nombre de tasques que en l’actualitat està realitzant el personal tècnic 
de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats i les característiques 
tècniques d’aquests treballs, que exigeixen especials coneixements per a la seva 
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realització, fan necessària la contractació externa per a dur a terme les actuacions 
que es referencien a l’epígraf primer de la part resolutiva del present acord. 

 

Els procediments de contractació són els que s’especifiquen tot seguit: 
 

Nom del recurs Procediment de contractació 

Plans locals d’habitatge Procediment obert 

Programa d’actuació municipal 
d’habitatge 

Contracte menor 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 i/o 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs 

Locals de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i 
materials. 

 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 
2018, i modificada per decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB 
de 19 de setembre de 2018, i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat 
al BOPB de 30 d’octubre 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. 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 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
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a) Actuacions sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 
Recurs: Programes d’actuació municipal d’habitatge 

Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada  
Diputació 

TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
estimada  
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada  
Diputació 

2020 
(EUR) 

Ajuntament del 
Papiol 

P0815700J 
Programes d’actuació 
municipal d'habitatge 

1940010888 75 19/Y/267755 9.014,50  5.408,70  3.605,80  

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

P0800700G 
Programes d’actuació 
municipal d'habitatge 

1940005061 75 19/Y/267756 9.014,50  5.408,70  3.605,80  

 
b) Actuacions amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
 Recurs: Plans locals d’habitatge 
         Imports amb IVA inclòs 

 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 

P
u

n
tu

a
c
i

ó
 

Codi XGL 

Aportació 
estimada  
Diputació 

TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Ens local 
TOTAL 
(EUR) 

Cost 
TOTAL 
estimat 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació  

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació  

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada  
Diputació  

2021 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Ens local 

2019 
(EUR)  

Aportació 
estimada 
Ens local 

2020 
(EUR)  

Aportació 
estimada 
Ens local 

2021 
(EUR)  

Ajuntament de 
Palau–solità i 
Plegamans 

P0815500D 
Plans locals 
d’habitatge 

1940008243 85 19/Y/267757 22.869,00 2.541,00 25.410,00 11.434,50 9.147,60 2.286,90 1.270,50 1.016,40 254,10 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia 

P0824000D 
Plans locals 
d’habitatge 

1940011670 85 19/Y/267758 21.780,00 2.420,00 24.200,00 10.890,00 8.712,00 2.178,00 1.210,00 968,00 242,00 

Ajuntament de 
Ripollet 

P0817900D 
Plans locals 
d’habitatge 

1940013899 82,5 19/Y/267759 26.136,00 6.534,00 32.670,00 13.068,00 10.454,40 2.613,60 3.267,00 2.613,60 653,40 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

P0826300F 
Plans locals 
d’habitatge 

1940005620 82,5 19/Y267760 22.264,00  5.566,00  27.830,00  11.132,00  8.905,60  2.226,40  2.783,00  2.226,40  556,60  
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a 
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot 
i això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la 
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de 
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona 
l’acceptació del recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, 
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens 
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica 
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi 
presentat l’acceptació ni hagi esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha 
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent 
renúncia. 
  
Quart. 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. 
 

Per a assistències que es fan amb recursos externs: 

 La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, en el 
termini de 2 mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de 
l’adjudicatari.  
 

2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 

3. 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. 

 
4. Suspensió del termini d’execució de l’assistència. No es tindran en compte en el 

còmput del termini d’execució de l’assistència els períodes següents: 

 El que transcorri entre el requeriment de dades necessàries per al 
desenvolupament del treball i la seva aportació. 

 El que transcorri entre la data en què la GSHUA requereixi l’ens destinatari 
perquè efectuï un tràmit necessari per al desenvolupament dels treballs i el 
moment en què l’ens comuniqui a la GSHUA que el tràmit s’ha dut a terme. 

 El que transcorri entre el requeriment a l’ens destinatari perquè emeti un informe 
i la data en què la GSHUA el rebi. 
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 El que transcorri durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per 
part de l’ens en què la GSHUA el rebi. 

La suspensió no podrà ser superior a sis mesos i es comunicarà a l’ens 
destinatari. 

 
5. Revocació per causes imputables a l’ens destinatari: 

En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de 
l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes 
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la 
documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard o 
per la no emissió dels informes requerits, per incompliment dels compromisos 
establerts, etc.), la GSHUA advertirà l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si 
persisteixen els endarreriments esmentats 15 dies més comptadors des de 
l’endemà de l’advertiment corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per procedir 
a la revocació del recurs. 

 
Cinquè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
 
1. 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. 
 

2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada 
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que 
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en 
el termini d’un mes. 

 
3. 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 decret. 

 
4. 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”. 
 

Sisè. RETENIR crèdit per un import total de cent vint-i-vuit mil cent trenta-nou euros 
(128.139,00 €) que s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports 
següents: 
 
- Seixanta-cinc mil vuit-cents setanta-dos euros amb quaranta cèntims (65.872,40 €) 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22781 del pressupost de 
l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona. 
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- Cinquanta-un mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb seixanta cèntims 
(51.255,60  €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22781 del 
pressupost de l’exercici 2020 de la Diputació de Barcelona.  

- Onze mil onze euros (11.011,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50300/15100/22781 del pressupost de l’exercici 2021 de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Setè. DETERMINAR la pluriennalitat de la despesa i condicionar l’efectivitat de la 
concessió d’aquests recursos a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa 
existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost dels exercicis esmentats i a 
l’adjudicació de la contractació per prestar-los. 
 
Vuitè. ESTABLIR que l’import definitiu del recurs vindrà determinat per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada. 
 
Novè. 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. 
 
Desè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 
 

a) Pla Local d’Habitatge: 
 
Es tracta d’un instrument de planificació reglada, de contingut analític, estratègic i propositiu, 
en el que es defineixen les polítiques locals d’habitatge i el seu marc de concertació en un 
escenari temporal de sis anys. A partir de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en 
el municipi i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització 
municipal, etc.), aquest document tècnic defineix les estratègies i propostes a desenvolupar 
des del govern local.  
 
El document del PLH es concreta en les següents fases: 
 
1ª Estat de l’habitatge al municipi: anàlisi i diagnosi, que inclou la coordinació i el 
desenvolupament dels treballs d’anàlisi i diagnosi com a mínim sobre el següent contingut: 
 

 Emmarcament urbà i territorial, les persones, el parc d’habitatges, el planejament 
urbanístic, els recursos i les iniciatives existents.  
 

El procés de treball es concretarà en l’elaboració i lliurement del document Pla local 
d’habitatge: L’estat de l’habitatge del municipi: Anàlisi i Diagnosi. 

 
2ª: Pla d’acció: objectius, estratègies i propostes d’actuació, que inclou la coordinació i 
el desenvolupament de les finalitats, directrius i propostes d’actuació del pla a desenvolupar 
en 6 anys, amb el següent contingut: 
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 Descripció: finalitat, contingut i objectius específics, beneficiaris, i imatge representativa 
de l’actuació. 

 Execució: establiment del calendari, fonts de finançament, pressupost, gestió, altres 
agents, actuacions vinculades, indicadors de gestió i d’impacte, descripció de les 
estructures i persones responsables i formulació dels mecanismes de seguiment i 
avaluació, incloent un sistema d’indicadors. 

 
El procés de treball es concretarà en l’elaboració i lliurement del document Pla local 
d’habitatge: Pla d’acció: objectius, estratègies i propostes d’actuació. 

 
3ª: Tramitació del PLH, que inclou dues subfases i tasques diferenciades: 
 

 L’exposició pública del document del pla d’acció i la tramitació prèvia a l’aprovació del 
document per part del ple municipal.  

 El lliurament del document aprovat pel ple municipal al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i la incorporació de les modificacions, 
correccions o esmenes oportunes.  

 
b) Programa d’Actuació Municipal d’habitatge: 
 
Es tracta d’un instrument de planificació no reglada, de contingut analític, estratègic i 
propositiu, en el qual es defineixen les polítiques locals d’habitatge per a municipis petits.  
 
El recurs abasta la redacció del PAMH, incloent l’acompanyament a l’ajuntament en el 
procés de definició dels objectius, estratègies i gestió de recursos que es formalitzarà en la 
document final.  
 
El document del PMAH es concreta en les següents fases: 
 
1.Realització de com a mínim sis (6) sessions individualitzades d’assessorament i 
acompanyament amb el següent contingut:  
 

- Presentació del PAMH i definició del Pla de Treball  
- Anàlisi i diagnosi 
- Definició d’objectius i estratègies 
- Definició i priorització de les actuacions 
- Programació de les actuacions 
- Contrast del prelliurament 

 
2.Redacció i lliurament del document “Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge”, que 
incorporarà els següents continguts mínims: 
 

 Anàlisi i diagnosi  

 Programació d’actuacions. Inclou la definició de les polítiques d’habitatge, 
específicament: objectius, estratègies i programació d’actuacions, detall i descripció 
de les actuacions a realitzar  
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Compromisos de les parts  
 
Els compromisos específics de l’ens destinatari i de la GSHUA per a la realització d’aquests 
recursos es concreten d’acord amb la següent formulació: 
 
Per part de la Diputació de Barcelona, GSHUA 
 

1. Assumir el desenvolupament del conjunt de treballs que configuren l’assistència, la 
seva gestió, supervisió i coordinació, així com la seva contractació i pagament, si 
s’escau. 

2. Designar un interlocutor tècnic (tècnic gestor), per tal de participar en el seguiment 
dels treballs.  

3. Aportar el posicionament de la GSHUA en relació als continguts dels treballs. 
4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els 

terminis establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies. 
5. Assessorar a l’ens local sobre les limitacions ús i tractament derivades de la 

normativa de protecció de dades. 
6. Realitzar (prèvia autorització per part de l'Ajuntament) les gestions per a obtenir 

dades que gestiona la pròpia Corporació.  
 

Per part de l’ens local:  
 

1. Designar els interlocutors polítics i tècnics de referència, per tal de participar en el 
seguiment dels treballs.  

2. Aportar la informació pròpia prèvia requerida, i aquella altra que es pugui requerir 
en el decurs dels treballs, amb la màxima diligència, i d’acord amb el detall i format 
que es  concreti en cada cas.  

3. Realitzar en nom propi les gestions amb tercers organismes (empreses 
subministradores, Agència de l’Habitatge, etc.) per a l’obtenció de dades que siguin 
requerides per al desenvolupament dels treballs. 

4. Autoritzar formalment a la GSHUA per a sol·licitar dades gestionades des de 
Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms.  

5. Aportar el posicionament tècnic i polític de l’ens destinatari en relació als continguts 
del treball. 

6. Realitzar tasques de comprovació i validació de dades quan sigui necessari per al 
desenvolupament dels treballs.  

7. Garantir la participació de l’Ajuntament - per mitjà de personal amb perfil tècnic i 
responsabilitats adequats - en les reunions de seguiment, sessions de treball i 
sessions formatives i de capacitació específiques de l’assistència. 

8. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els 
terminis establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies. 

9. Assumir la responsabilitat que es pugui derivar en relació a la utilització de les 
dades amb algun grau de protecció.  

 

 Contingut específic de l’actuació 
 

En el cas de contractació per procediment obert simplificat, el centre gestor informarà l’ens 
destinatari que pot consultar les característiques de la licitació en el moment de la seva 
publicació al perfil del contractant. Es notificarà l’adjudicació del contracte a l’ens destinatari. 
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En el cas de contractació per contracte menor, es notificarà oportunament a l’ens destinatari 
de les característiques de la contractació en el moment de la seva adjudicació. 
 
En el cas d’actuacions desenvolupades amb mitjans propis, el centre gestor informarà l’ens 
destinatari del contingut específic de l’actuació de forma prèvia a l’inici dels treballs.  

 
Protecció de dades de caràcter personal 

   
D’acord amb el 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” es comunica que la informació 
general relativa a l’article 28 a l’encarregat del tractament i al contracte de protecció de les 
dades que es derivin del contingut del present contracte, es troba a disposició de 
l’Ajuntament en l’enllaç següent: https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-
proteccio-de-dades. 
 
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació al 
tractament de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la 
publicació dels Plecs de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la 
Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona a través de l’enllaç següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=&idCap=11202843&ambit=5& 

 
Onzè. Desestimar les següents sol·licituds per menor valoració i manca de recursos, 
respecte dels recursos tècnics que es detallen a continuació: 
 
Recurs: Programes d’actuació municipal d’habitatge 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos. 

Ens  NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

P0822000F 
Programes d’actuació 
municipal d'habitatge 

1940010417 65 

Ajuntament de Santa 
Margarida de 

Montbui 
P0825000C 

Programes d’actuació 
municipal d'habitatge 

1940008341 60 

Ajuntament de la 
Palma de Cervelló 

P5831301F 
Programes d’actuació 
municipal d'habitatge 

1940001880 55 

 
Recurs: Plans locals d’habitatge 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos. 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 
Plans locals 
d’habitatge 

1940014345 80 

Ajuntament de Tordera P0828400B 
Plans locals 
d’habitatge 

1940009969 80 

https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Recurs: Plans locals d’habitatge 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos. 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 
Plans locals 
d’habitatge 

1940007370 80 

Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 
Plans locals 
d'habitatge 

1940014078 75 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A 
Plans locals 
d’habitatge 

1940012717 75 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 
Plans locals 
d’habitatge 

1940009097 70 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 
Plans locals 
d’habitatge 

1940004862 70 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 
Plans locals 
d’habitatge 

1940001092 70 

Ajuntament de Barberà del 
Vallès 

P0825200I 
Plans locals 
d’habitatge 

1940013621 67,5 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 
Plans locals 
d’habitatge 

1940012868 67,5 

Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C 
Plans locals 
d’habitatge 

1940005047 67,5 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 
Plans locals 
d’habitatge 

1940013360 65 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

P0815800H 
Plans locals 
d’habitatge 

1940010538 65 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 
Plans locals 
d’habitatge 

1940004644 65 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 
Plans locals 
d’habitatge 

1940013579 50 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 
Plans locals 
d’habitatge 

1940009577 50 

 
Dotzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Tretzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes 
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.” 

 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria, pel procediment de concurrència competitiva, de la 
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concessió, dels recursos tècnics i materials del Servei d’Urbanisme de la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de 
20 de desembre de 2018 (exp. núm. 2019/5387).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins el 7 de febrer de 2019, 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. 

 

3. Vist que, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, els recursos inclosos al 
Catàleg que s’indiquen a continuació, s’han de concedir mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva:  
 

Nom del Recurs Tipus de recurs 

Planejament urbanístic Recurs tècnic 

Diagnosis i estratègies (DIES) 
d'urbanisme, regeneració urbana i 
activació temporal d'espais buits   

 
Recurs tècnic 

Estratègies i instruments urbanístics per a 
urbanitzacions amb dèficits 

Recurs tècnic 

 

4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquests recursos, aquest centre gestor ha 
elaborat l’informe d’instrucció de data 7 de març de 2019, 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, i específicament: 

 
- 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.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

- 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, susceptible de ser estimada, 
desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment dels requisits 
i desistida. 

 
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 en data 12 de març de 2019, d’acord 
amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 
6. Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord primer del present dictamen compleixen 

amb totes les condicions administratives i tècniques establertes; no obstant, no 
poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. 

 

7. D’acord amb l’article 19 del règim del Catàleg, els centres gestor poden 
confeccionar una llista amb les sol·licituds de recursos tècnics i materials vinculades 
a serveis públics essencials o d’especial rellevància local que, complint amb totes 
les condicions administratives i tècniques establertes, no han estat objecte d’ajut, en 
haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. Quan s’alliberin recursos 
suficients com a conseqüència de renúncies, se suplementin els existents o es 
disposi de mitjans suficients, aquests s’han de destinar a estimar les sol·licituds 
incloses en l’esmentada llista, seguint rigorosament l’ordre de puntuació, si la 
concessió depèn de l’aplicació de criteris de valoració, o l’ordre de presentació, si 
depèn del compliment de requisits preestablerts. 

 
8. En base a l’anterior, per a les sol·licituds referides, cal procedir a aprovar la seva 

inclusió en la llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser estimades. 
 

9. L’important nombre de tasques que en l’actualitat està realitzant el personal tècnic 
de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats i les característiques 
tècniques d’aquests treballs, que exigeixen especials coneixements per a la seva 
realització, fan necessària la contractació externa per a dur a terme les actuacions 
que es referencien a l’epígraf primer de la part resolutiva del present acord. 

 
Els procediments de contractació són els que s’especifiquen tot seguit: 

 

Nom del recurs Procediment de contractació 

Planejament urbanístic Procediment obert 

Diagnosis i estratègies (DIES) 
d'urbanisme, regeneració urbana i 
activació temporal d'espais buits   

Contracte menor 

Estratègies i instruments urbanístics per 
a urbanitzacions amb dèficits (*) 

Contracte menor 
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(*) Dins aquest recurs s’inclouen actuacions consistents en la redacció de Projectes de 

Reparcel·lació, que per les seves característiques diferenciades (durada, preu, etc.), requereixen una 
contractació específica mitjançant procediment obert. 

 

10. Les actuacions que es realitzen amb mitjans propis es prestaran amb els mitjans 
personals i materials del centre gestor. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 i/o 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs 

Locals de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i 
materials. 

 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 
2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB 
de 19 de setembre de 2018, i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat 
al BOPB de 30 d’octubre 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. 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 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
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a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 
Recurs: Planejament urbanístic 

 
           Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
estimada  
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació
estimada
Diputació 

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2021 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2022 
(EUR) 

Ajuntament 
de Castellcir 

P0805400I 

Reformulació del Pla 
especial de masies, cases 

rurals i altres 
construccions en SNU 

1940009659 74 19/Y/267774 25.000,00 6.250,00 11.250,00 5.000,00 2.500,00 

 
Recurs: Diagnosis i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d’espais buits 

 
             Imports amb IVA  inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

TOTAL 
(EUR) 

Aportació 
estimada  
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 

P0801300E 
Estat de desenvolupament i viabilitat del 

POUM 
1940006212 65 19/Y/267775 16.000,00 9.600,00 6.400,00 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F 
Propostes en relació planejament urbanístic 

de Talamanca 
1940008296 70 19/Y/267776 16.000,00 9.600,00 6.400,00 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 
Alternatives pel desenvolupament del sector 

El Roquet Sud 
1940001515 60 19/Y/267777 16.000,00 9.600,00 6.400,00 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 
Projecte de regeneració urbana i cohesió 

social al barri de Santa Olga 
1940009336 73 19/Y/267778 16.000,00 9.600,00 6.400,00 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Bellaterra 

P0800249E 
Avaluació de la  viabilitat d'increment de 

densitat d'habitatges a Bellaterra 
1940013455 73 19/Y/267779 16.000,00 9.600,00 6.400,00 
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Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 
TOTAL. 
(EUR) 

Aportació 
estimada  
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Ajuntament de Rellinars P0817800F Viabilitat urbanística de la Urbanització El Solei 1940004393 56 19/Y/267780 16.000,00 9.600,00 6.400,00 

Ajuntament de Seva P0826900C Regularització de les urbanitzacions de Seva 1940004625 50 19/Y/267781 16.000,00 9.600,00 6.400,00 

 
b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 

 Recurs: Planejament urbanístic  
 
         Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 

P
u

n
tu

a
c

ió
 

Codi XGL  

Aportació 
TOTAL 

estimada 
Diputació 

(EUR) 

Aportació 
TOTAL   

estimada 
ens local 

(EUR) 

COST 
TOTAL 
estimat 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2021 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2022 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
ens local 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
ens local 

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
ens local 

2021 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
ens local 

2022 
(EUR) 

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 

Modificació puntual del Pla 
especial per a la identificació i la 

regularització de les masies i cases 
rurals 

1940012914 74 19/Y/267782 36.100,00 1.900,00 38.000,00 9.025,00 16.245,00 7.220,00 3.610,00 475,00 855,00 380,00 190,00 

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 
Pla de millora urbana de les 

colònies Arquers 
1940013533 72 19/Y/267783 36.000,00 1.900,00 38.000,00 7.220,00 14.440,00 10.830,00 3.610,00 380,00 760,00 570,00 190,00 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
Modificació puntual del Pla General 
d'Ordenació Urbana  en l'àmbit del 

polígon industrial el Vapor 
1940003016 71 19/Y/267784 55.100,00 2.900,00 58.000,00 11.020,00 22.040,00 16.530,00 5.510,00 580,00 1.160,00 870,00 290,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
P0826200H 

Avanç de Pla d'Ordenació Urbana 
Municipal de Sant Vicenç de 

Castellet 
1940011286 72 19/Y/267785 55.800,00 6.200,00 62.000,00 13.950,00 36.270,00 5.580,00 0,00 1.550,00 4.030,00 620,00 0,00 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 

Mod. Pla General d’Ordenació de 
Vallirana per concreció 

d'alineacions, rasants i zones a les 
urbanitzacions zona Oest 

1940009057 71 19/Y/267786 22.500,00 2.500,00 25.000,00 4.500,00 9.000,00 6.750,00 2.250,00 500,00 1.000,00 750,00 250,00 
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Recurs: Diagnosis i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d’espais buits 
 
           Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre PMT 
Puntuació Codi XGL 

Aportació 
TOTAL 

estimada  
Diputació  

(EUR) 

Aportació 
TOTAL   

estimada 
ens local 

(EUR) 

COST 
TOTAL 
estimat 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
ens local 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
ens local 

2020  
(EUR) 

Ajuntament de 
Barberà del Vallès 

P0825200I 
Criteris per a la transformació i 

millora del polígon industrial 
Santa Maria 

1940013157 73 19/Y/267787 14.400,00 3.600,00 18.000,00 8.640,00 5.760,00 2.160,00 1.440,00 

Ajuntament de Vic P0829900J 
Activació temporal de la zona 
del Graell per a usos públics 

1940007741 59 19/Y/267788 12.800,00 3.200,00 16.000,00 7.680,00 5.120,00 1.920,00 1.280,00 

 

 
Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
 
         Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre PMT 

P
u

n
tu

a
c
i

ó
 Codi XGL 

Aportació 
TOTAL 

estimada 
Diputació 

(EUR) 

Aportació 
TOTAL   

estimada 
ens local 

(EUR) 

COST 
TOTAL 
estimat 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada  
ens local 

2019 
(EUR) 

Aportació 
estimada  
ens local 

2020 
(EUR) 

Aportació 
estimada 
ens local 

2021 
(EUR) 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

P0800600I 
Criteris d'intervenció a la 
Urbanització Les Roses 

1940002148 54 19/Y/267789 14.400,00 1.600,00 16.000,00 8.640,00 5.760,00 960,00 640,00 0,00 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 
Desenvolupament 

urbanístic de la 
Urbanització Bonrepòs 

1940011604 62 19/Y/267790 14.400,00 1.600,00 16.000,00 8.640,00 5.760,00 960,00 640,00 0,00 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 
Projecte de reparcel·lació 
Urbanització La Servera 

(*) 
1940013839 50 19/Y/269392 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 10.400,00 10.400,00 5.200,00 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 

Projecte de reparcel·lació 
del Barri de Sant Roc 

(*) 
1940005590 56 19/Y/269393 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00 19.000,00 

 

(*): L'aprovació de les actuacions de projectes de reparcel·lació de Corbera de Llobregat i de Sant Vicenç dels Horts queda condicionada a l'aprovació de la modificació de crèdit número 8019. 
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c) Mitjans propis: 
 

Recurs: Planejament urbanístic 
 

 

Ens NIF Actuació Núm. registre PMT Codi XGL Puntuació 

Ajuntament de 
Capolat 

P0804400J 

 
 

Continuïtat del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres 
construccions en SNU 

 

1940013023 19/Y/267791 80 
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a 
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot 
i això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la 
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de 
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona 
l’acceptació del recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, 
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens 
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica 
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi 
presentat l’acceptació ni hagi esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha 
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent 
renúncia. 
  
Quart. 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. Per a assistències que es fan amb mitjans propis:  

 La Diputació lliurarà els treballs en el termini de 20 mesos comptats des de la 
data d’aquesta resolució. 

 
Per a assistències que es fan amb recursos externs: 

 La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, en el 
termini d’1 mes 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. 

 
5. Revocació per causes imputables a l’ens destinatari: 

En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de 
l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes 
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la 
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documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard o 
per la no emissió dels informes requerits, per incompliment dels compromisos 
establerts, etc.), la GSHUA advertirà l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si 
persisteixen els endarreriments esmentats 15 dies més comptadors des de 
l’endemà de l’advertiment corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per procedir 
a la revocació del recurs. 
 

Cinquè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre 
gestor estimi oportuns, pel recurs de Planejament urbanístic que es presta amb mitjans 
propis i per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten en: 2 
tècnics/ques superiors.  
 
Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
 
1. 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. 
 

2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada 
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que 
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en 
el termini d’un mes. 

 
3. 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 decret. 

 
4. 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”. 
 

Setè. RETENIR crèdit per un import total de cinc cents quaranta-cinc euros 
(545.000,00 €) que s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports 
següents: 
 

- Dos-cents deu mil sis-cents cinquanta euros (210.650,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22782 del pressupost de l’exercici 
2019 de la Diputació de Barcelona, condicionat a la modificació de crèdit MC 
núm. 8019 per un import de 48.400,00 euros. 

- Dos-cents trenta-sis mil sis-cents cinquanta euros (236.650,00 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50300/15100/22782 del pressupost de l’exercici 
2020 de la Diputació de Barcelona. 
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- Setanta-nou mil tres-cents euros (79.300,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/22782 del pressupost de l’exercici 2021 de la 
Diputació de Barcelona. 

- Divuit mil quatre-cents euros (18.400,00 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/22782 del pressupost de l’exercici 2022 de la 
Diputació de Barcelona. 

 
Vuitè. DETERMINAR la pluriennalitat de la despesa i condicionar l’efectivitat de la 
concessió d’aquests recursos a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa 
existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost dels exercicis esmentats i a 
l’adjudicació de la contractació per prestar-los. 
 
Novè. ESTABLIR que l’import definitiu del recurs vindrà determinat per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada. 
 
Desè. 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. 
 
Onzè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 
 

 Definició i abast dels treballs  
 

El contingut i abast de les actuacions estimades corresponen a la definició que se’n fa en la 
fitxa corresponent de cada recurs del Catàleg de Serveis 2019, segons el seu codi.  
 
A)   Planejament urbanístic : Codi 19178 
 
B)   Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme, regeneració urbana i activació temporal 
d'espais buits : Codi  19069 
 
C)    Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits: Codi 19091. 
 

 Compromisos de les parts  

Per part de la Diputació de Barcelona 
  
1.     Assumir el desenvolupament del conjunt de treballs que configuren l’assistència, la 
seva gestió, supervisió i coordinació, així com la seva contractació i pagament, si s’escau.  
  
2.     Designar un interlocutor tècnic (tècnic gestor), per tal de participar en el seguiment del 
treballs. 
  
3.     Aportar el posicionament de la GSHUA en relació als continguts dels treballs. 
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4.     Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els terminis 
establerts, i amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies. 
  
Per part de l’ens local:  
 
1. Designar els interlocutors i tècnics de referència, per tal de participar en el seguiment de 
treballs. 
  
2. Aportar la informació prèvia requerida, i aquella altra que es pugui requerir en el decurs 
dels treballs, amb la màxima diligència, i d’acord amb el detall i format que es concreti en 
cada cas. 
  
3. Aportar el posicionament tècnic i polític de l’ens destinatari en relació als continguts del 
treball. 
  
4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els terminis 
establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies. 
   
5. En assistències que així ho requereixin, tramitar els documents lliurats corresponents a 
les diferents fases de treball, d’acord amb la legislació vigent, realitzant els actes i les 
gestions administratives corresponents (acords, d’aprovació, informació pública, requeriment 
d’informes, publicació, comunicació i notificació dels acords, etc.) en un termini no superior a 
2 mesos des dels referits lliuraments. 

 

 Contingut específic de l’actuació 
 

En el cas de contractació per procediment obert, el centre gestor informarà l’ens destinatari 
que pot consultar les característiques de la licitació en el moment de la seva publicació al 
perfil del contractant. Es notificarà l’adjudicació del contracte a l’ens destinatari. 
 
En el cas de contractació per contracte menor, es notificarà oportunament a l’ens destinatari 
de les característiques de la contractació en el moment de la seva adjudicació. 
 
En el cas d’actuacions desenvolupades amb mitjans propis, el centre gestor informarà  l’ens 
destinatari del contingut específic de l’actuació de forma prèvia a l’inici dels treballs.  
 
Protecció de dades de caràcter personal 
   
D’acord amb el 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”  es comunica que la informació 
general relativa a l’article 28 a l’encarregat del tractament i al contracte de protecció de les 
dades que es derivin del contingut del present contracte, es troba a disposició de 
l’Ajuntament en l’enllaç següent: https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-
proteccio-de-dades. 
 
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació al 
tractament de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la 

https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
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publicació dels Plecs de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la 
Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona a través de l’enllaç següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=&idCap=11202843&ambit=5& 

 
Dotzè. DECLARAR que les sol·licituds que es relacionen a continuació, presentades 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, compleixen amb 
totes les condicions administratives i tècniques establertes, però no poden ser objecte 
d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles, i, en conseqüència, 
aprovar la seva inclusió en llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser 
estimades: 
 
Recurs: Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació 
temporal d’espais buits. 

Ens destinatari NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
P0820300B 

Directrius pel planejament 
urbanístic al Sector Centre 

1940014342 57 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 
Regeneració urbana de la 

Colònia Sedó 
1940013383 57 

 
 
Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits. 

Ens destinatari NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 

Propostes d'intervenció 
urbanística a la 

urbanització Fussimanya 
 

1940001510 48 

 
Tretzè. DECLARAR  que, cas que s’alliberin recursos suficients com a conseqüència 
de renúncies, se suplementin els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests 
s’han de destinar a estimar les sol·licituds incloses en la llista esmentada a l’acord 
anterior, seguint rigorosament l’ordre de puntuació, si la concessió depèn de l’aplicació 
de criteris de valoració. 
 
Catorzè. Desestimar les següents sol·licituds per menor valoració i manca de 
recursos, respecte dels recursos tècnics que es detallen a continuació: 
 
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
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Recurs: Planejament urbanístic 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos. 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
P0825200I 

Modificació del pla general per a la 
transcripció de la documentació 

gràfica del Pla general 
1940013162 45 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

P0802900A 
Pla especial de catàleg de masies, 

cases rurals i altres construccions en 
SNU 

1940003721 70 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 

Redacció del Pla especial per a la 
regulació de les condicions 

urbanístiques clubs de fumadors de 
cànnabis 

1940012662 66 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G Planejament urbanístic 1940004498 69 

Ajuntament de 
Castell de l'Areny 

P0805600D 

Finalització del Text refós del Pla 
especial de catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no 

urbanitzable 

1940012394 56 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 

Redacció del Pla especial del catàleg 
de masies i construccions en sòl no 

urbanitzable. 
1940012186 60 

Ajuntament de 
Castellfollit de 

Riubregós 
P0805900H 

Pla especial del Catàleg de Masies, 
cases rurals i altres construccions en 

SNU 
1940013749 64 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
P0806400H 

Pla especial de catàleg de masies, 
cases rurals i altres construccions en 

sòl no urbanitzable i modificació 
puntual de Poum associada 

1940009152 69 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 
Redacció de la "Modificació puntual de 
regulació d'usos i protecció del sòl no 

urbanitzable" 
1940012477 68 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 
Modificació puntual nnss àmbit camí 

de l'Espinoi 
1940014231 66 

Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G 
Pla especial de catàleg de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable 

1940014467 65 

Ajuntament de 
Figaró-

Montmany 
P0813300A 

Pla de millora urbana PMU-4 Jacint 
Verdaguer 

1940008939 68 

Ajuntament de 
Figaró-

Montmany 
P0813300A 

Pla especial del catàleg del patrimoni 
natural (PEP) 

1940008900 56 

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

P0808000D 
Pla especial de catàleg de masies, 

cases rurals i altres construccions en 
SNU I MPNNSS associada 

1940011590 69 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 

Pla especial de catàleg de masies, 
cases rurals i altres construccions en 

sòl no urbanitzable i modificació 
puntual de POUM associada 

1940003285 64 
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Recurs: Planejament urbanístic 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos. 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Gaià 

P0808900E 
Catàleg de masies del terme municipal 

de Gaià 
1940010223 56 

Ajuntament de 
Gallifa 

P0808600A 
Modificacions puntuals menors del 

POUM de Gallifa 
1940006055 64 

Ajuntament de la 
Pobla de Lillet 

P0816500C Pla especial Xalet del Catllaràs 1940006607 67 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

P0810700E 
Pla especial de catàleg de masies, 
cases rurals i altres construccions i 

modificació de PGOM associ 
1940009838 57 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 

Redacció de l'avanç de Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de 

Monistrol de Calders 
1940009683 43 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 
Modificació puntual de les NSP a 

l'àmbit del polígon industrial el mas 
1940010168 67 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 
Modificació Puntual POUM a l'àmbit 

del PM04- Escultor Llimona 
1940011525 66 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 

Pla especial de catàleg de masies, 
cases rurals i altres construccions i 

MPPGO associada. 
1940013616 53 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

P0816200J 
Pla especial catàleg de masies, cases 
rurals i altres construccions en SNU i 

modif. puntual PGOU associada 
1940008637 48 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 
Pla especial de catàleg de masies, 
cases rurals i altres construccions. 

1940002755 65 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
P0820300B 

Redacció de la MPPGM i el pla 
especial en el Sector Centre de Sant 

Climent de Llobregat 
1940014346 51 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D 

Pla Especial Catàleg de masies i 
cases rurals en sòl no urbanitzable 

1940011032 62 

Ajuntament de 
Sant Martí 

Sarroca 
P0822700A 

Redacció del catàleg de masies i 
cases rurals i MPOUM a Sant Martí 

Sarroca 
1940006620 66 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
P0823100C 

PE de Catàleg de masies, cases rurals 
i altres construccions en SNU i MP 

PGOU associada. 
1940007642 48 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 

Pla especial de catàleg de masies, 
cases rurals i altres construccions en 

SNU 
1940012455 53 

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
P0825800F Redacció de l'avanç del POUM 1940006304 59 

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E Pla especial del Castell de Subirats 1940003983 63 
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Recurs: Planejament urbanístic 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos. 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Teià 

P0828100H 
MPPOUM per adscripció a la clau 

d'habitatge dotacional dels pisos dels 
Mestres 

1940013440 68 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 
Pla especial del catàleg de masies, 

cases rurals i altres construccions en 
sòl no urbanitzable 

1940005242 60 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 
Redacció del Pla Especial de catàleg 

de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable 

1940012559 53 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
P0831000E 

PE catàleg de masies, cases rurals i 
altres construccions en SNU i MP de 

NNSS associada 
1940007481 53 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

P0821300A 
Pla especial de catàleg de masies, 

cases rurals i altres construccions en 
SNU i MPPOUM associada 

1940012768 57 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 
Modificació NNSS Zona Esportiva del 

Bruc. 
1940012170 55 

 

 
 
Recurs: Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d’espais 
buits 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

P0800700G 
Estudis d'ordenació de l'edificació de 

l'Avinguda Sant Jordi 
1940005171 48 

Ajuntament 
d'Artés 

P0801000A 
Reactivació comercial, estètica i d'atractiu 

turístic del nucli antic 
1940008771 42 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

P0802800C DIES sobre Planejament general urbanístic 1940001915 40 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 
Projecte de regeneració urbana del nucli 

antic de Calaf 
1940002931 51 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
Anàlisi compatibilitat del planejament 

urbanístic per ubicació parades bus a la 
carretera C-59. 

1940003691 35 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
P0806400H 

Diagnosi i estratègies (DIES) d'un solar 
urbanitzable al centre del nucli de la Múnia 

1940009159 52 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 
P0806500E 

Diagnosi i Estratègies ( DIES ) d'urbanisme 
del Planejament General del municipi de 

Castellví de Rosanes 
1940008856 45 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 
Estudi de viabilitat de la zona residencial " 

El Grab" 
1940012470 30 
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Recurs: Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal d’espais 
buits 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Gallifa 

P0808600A 
Projecte de regeneració urbana del Veïnat 

de la Ferreria 
1940006059 56 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 

Diagnosi i estratègies (DIES) d'urbanisme 
del Planejament General del Municipi de 

l'Ametlla del Vallès 
1940012446 30 

Ajuntament de les 
Cabanyes 

P0802700E 
Diagnosi i estratègies (DIES) d'urbanisme 

del planejament gral. de les Cabanyes 
1940012101 48 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 

Estudi de la normativa urbanística del 
planejament general en relació als usos del 

sòl 
1940004133 35 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 
Estudi per la regeneració urbana de l'àmbit 

de les fàbriques  Burés i Borràs 
1940004947 56 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
P0822900G 

Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme 
del planejament gral de S. Mateu B. 

1940003174 50 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 

Estudi per a la implementació d'estratègies 
urbanístiques de dinamització del centre 

urbà de SVH 
1940008102 48 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
P0825700H DIES del Sector Sant Romà (SAU 1a) 1940012792 40 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 
Viabilitat del desenvolupament simultani del 
sector de can garriga i el polígon de Joan 

Maragall 
1940012089 45 

Ajuntament de 
Sobremunt 

P0827100I 
Diagnosi i estratègies (DIES) d'urbanisme 
del planejament general del municipi de 

Sobremunt 
1940010604 50 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 
Elaboració de la diagnosis del planejament 
actual per a dur a terme els treballs previs 

del POUM 
1940012573 35 

Ajuntament de 
Vilanova de Sau 

P0830400H 
Diagnosis i estratègies (DIES) d'urbanisme 

del planejament general del municipi de 
Vilanova de Sau 

1940000817 53 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 
Diagnosi i estratègies (DIES) d'urbanisme 

del planejament general d'Orpí 
1940014504 40 
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Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

P0800600I Urbanització Vilaplana (PAU 03) 1940002150 34 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

P0802900A DIES Urbanització Sant Sebastià 1940003723 43 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 
Diagnosis i estratègies d'actuació 

urbanística del SURd 02 Can Nicolau de 
Dalt de Castellbisbal 

1940007082 38 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 
P0806500E 

Actualització projecte reparcel·lació Can 
Sunyer 

1940008863 40 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 
Modificació de Pla General a l'àmbit de la 

Urbanització de Can Marquès 
1940011213 28 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 
Modificació de Pla General a l'àmbit 

Urbanitzacions Les Sureres - Lo Bassal I i II 
1940011256 36 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H Pla de Millora Urbana sector Sotavia 1940012464 38 

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E 
Actualització del projecte de reparcel·lació 

de la urbanització Casablanca Sud 
1940003984 47 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 
Projecte de reparcel·lació de la urbanització 

Pla del Pèlag 
1940009081 34 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F DIES urbanització Les Bassioles 1940009085 38 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D Urbanitzacions Mas d'en Gall i Can Rial 1940013396 41 

 

Quinzè. Desestimar les següents sol·licituds per incompliment dels requisits, respecte 
dels recursos tècnics que es detallen a continuació: 
 

 
Recurs: Planejament urbanístic 
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Requisit incomplert 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 
Redacció POUM de 

Calldetenes 
1940013791 

El recurs no inclou la redacció de 
POUM, sinó exclusivament de la 

fase d’Avanç (ja realitzada en 
assistència del CS-16) 
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Recurs: Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal 
d’espais buits 
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Requisit incomplert 

Ajuntament de 
Badia del 

Vallès 
P0831200A 

Re-planteig de la 
vorada del Riu Sec 
a Badia del Vallès 

1940012712 
L’actuació sol·licitada no té 
caràcter temporal, com es 

requereix en la definició del recurs 

 
Catorzè. Declarar el desistiment de les següents sol·licituds i procedir, en 
conseqüència al seu arxiu: 
 

 
Recurs: Planejament urbanístic 
Motivació: Sol·licituds desistides per arxivar 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Tipus de desistiment 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

P0802300D 
Text Refós POUM 

Bigues i Riells 
1940006143 

Expressament per part de l’ens, 
en haver sol·licitat una actuació 

equivalent en un altre recurs 

Ajuntament 
dels Hostalets 

de Pierola 
P0816100B 

Estudi d'edificis 
susceptibles de ser 
catalogats a efectes 

de protecció 
 

1940009539 
Tàcit. L’actuació sol·licitada no 
correspon a aquest recurs (així 

es va notificar a l’ens sol·licitant) 

Ajuntament de 
Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 

PEUP I Catàleg del 
patrimoni 

arquitectònic, 
històric i ambiental 

1940004428 
Expressament per part de l’ens, 
en haver sol·licitat una actuació 

equivalent en un altre recurs 

 
 

 
Recurs: Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal 
d’espais buits 
Motivació: Sol·licituds desistides per arxivar 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Tipus de desistiment 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 

Adequació espai 
buit per destinar-lo 

a aparcament 
municipal 

1940005794 
Tàcit. L’actuació sol·licitada no 
correspon a aquest recurs (així 

es va notificar a l’ens sol·licitant) 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
P0805200C 

Activació temporal 
de l'espai conegut 
com la Fàbrica del 

Borràs 

1940010012 
Tàcit. L’actuació sol·licitada no 
correspon a aquest recurs (així 

es va notificar a l’ens sol·licitant) 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Recurs: Diagnosi i estratègies (DIES) d’urbanisme, regeneració urbana i activació temporal 
d’espais buits 
Motivació: Sol·licituds desistides per arxivar 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Tipus de desistiment 

Ajuntament de 
Vallcebre 

P0829300C 

Assessorament per  
finalitzar la 

urbanització al 
sector Castellnou al 
nucli de Vallcebre 

1940010055 
Expressament per part de l’ens, 
en haver sol·licitat una actuació 

equivalent en un altre recurs 

 
 
Recurs: Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits 
Motivació: Sol·licituds desistides per arxivar 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre PMT 
Tipus de desistiment 

Ajuntament de 
Gallifa 

P0808600A 
Desplegament del 
PAU 2 - Camí de 

l'Església 
1940006060 

Tàcit. L’actuació sol·licitada no 
correspon a aquest recurs (així 

es va notificar a l’ens sol·licitant) 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 

Revisió del projecte 
de clavegueram i 

aigua en baixa a la 
urbanització Bruc 

Residencial 

1940009501 
Tàcit. L’actuació sol·licitada no 
correspon a aquest recurs (així 

es va notificar a l’ens sol·licitant) 

 
Quinzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos 
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
El diputat senyor Duran (CUP-Poble Actiu), diu: Veig que no és present però voldria 
felicitar la tasca del diputat Mut i, també, de totes les treballadores d’aquesta Gerència. 
I, també, fer una crida perquè, com queda de manifest als diferents informes, els 
diferents programes que ofereix aquesta Gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
són aquells que, finalment, tenen més desistiments per part de la corporació. I, per la 
pròpia naturalesa de la Gerència, únicament, a part de possibles vies d’acotament 
d’accés al Catàleg de serveis de determinats serveis, tant tècnics com materials, la via 
és l’increment econòmic, no hi ha altra. Gràcies.  
 
El president, senyor Castells, diu: Està clar, li traslladarem les seves felicitacions.  
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la 
contractació d’obres de la Diputació de Barcelona relatives a l’execució de les 
obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, desglossat en 6 
lots, per un pressupost de 2.618.230,22 €, IVA exclòs, més 549.828,34 €, en 
concepte del 21% d’IVA, que suposa un total de 3.168.058,56 € (exp. núm. 
2018/13057).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
Adjudicar la contractació d’obres de la Diputació de Barcelona relatives a l’execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER (exp. 2018/0013057) 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, té 

programada la contractació de projectes d’obres relatives a “L’execució de les obres 
i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de 
la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de 
CO2, en el marc del Programa Operatiu FEDER (ORDRE GAH/45/2016, de 7 de 
març de la Generalitat de Catalunya)”. 

 
2. Per Decret núm. 5617/16, de 9 de juny de 2016, es va aprovar i autoritzar la 

participació de la Diputació de Barcelona a la convocatòria de la Generalitat de 
Catalunya per al cofinançament d’operacions de les entitats locals amb càrrec als 
fons FEDER, establerta per l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, relativa a 
l’operació Instal·lació de calderes de biomassa forestal a diversos municipis de la 
província de Barcelona amb la participació dels municipis de Navàs, Olost, Sant 
Martí Sarroca, Santa Margarida de Montbui, Monistrol de Calders, Alella, Sant 
Fruitós de Bages, l'Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, Sant Pere de Vilamajor, 
Argentona, Caldes de Montbui, Vilassar de Dalt i Balenyà. 

 
3. Per Decret núm. 1460/17, de 24 de febrer de 2017, es va aprovar la primera 

acceptació de la subvenció procedent de fons FEDER corresponent a la resolució 
provisional, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 
6, a través de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, per import de un milió set-cents trenta-cinc mil sis-cents seixanta-set 
euros amb setanta-sis cèntims (1.735.667,76 €) per l’execució del projecte 
“Instal·lació de calderes de biomassa a la província de Barcelona” a desenvolupar 
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per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 

 
4. Per Decret núm. 6091/17, de 15 de juny de 2017, es va aprovar l’acceptació de la 

subvenció procedent de fons FEDER, corresponent a la resolució definitiva per 
import de un milió set-cents trenta-cinc mil sis-cents seixanta-set euros amb 
setanta-sis cèntims (1.735.667,76 €).  

 
5. Per acord de Junta de Govern núm. 500, de 25 d’octubre de 2018, es va aprovar 

l’expedient de contractació d’obres de la Diputació de Barcelona relatiu a 
“L’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa 
a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la 
reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER”, amb un 
pressupost de tres milions dos-cents noranta-set mil set-cents noranta-set euros 
amb setanta-tres cèntims (3.297.797,73 €), IVA exclòs, més sis-cents noranta-dos 
mil cinc-cents trenta-set euros amb cinquanta-un cèntims (692.537,51 €), en 
concepte del 21 % d’IVA, amb un pressupost resultant de tres milions nou-cents 
noranta mil tres-cents trenta-cinc euros amb vint-i-quatre cèntims (3.990.335,24 €). 
Aquest import es desglossa en 6 lots de la següent forma: 

 
LOT 1: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa 
als municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 
 
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de cinc-cents cinquanta-vuit mil vuit-
cents divuit euros amb setanta-set cèntims (558.818,77 €) més cent disset mil tres-
cents cinquanta-un euros amb noranta-quatre cèntims (117.351,94 €) en concepte del 
21 % d’IVA, amb el detall següent: 
 

Concepte 
 

Municipi 
 

Comarca 
Pressupost 
màxim (IVA 

exclòs) 
IVA 21% 

Pressupost 
màxim (IVA 

inclòs) 

Execució de 
l’obra i 
legalització de la 
instal·lació de 
caldera de 
biomassa al 
municipi 

 
Monistrol de 

Calders 

 
Moianès 

 
181.414,77 € 38.097,10 € 219.511,87 € 

 
Olost 

 

 
Osona 

 
145.389,77 € 30.531,85 € 175.921,63 € 

 
Balenyà 

 

 
Osona 

 
232.014,23 € 48.722,99 € 280.737,22 € 

TOTAL   558.818,77 € 117.351,94 € 676.170,72 € 

 
LOT 2: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa 
als municipis d’Alella i Vilassar de Dalt 
 
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de cinc-cents quaranta-dos mil cinc-
cents deu euros amb quaranta cèntims (542.510,40 €) més cent tretze mil nou-cents 
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vint-i-set euros amb divuit cèntims (113.927,18 €) en concepte del 21 % d’IVA, amb el 
detall següent: 
 

Concepte 
 

Municipi 
 

Comarca 
Pressupost 
màxim (IVA 

exclòs) 
IVA 21% 

Pressupost 
màxim (IVA 

inclòs) 

Execució de 
l’obra i 
legalització de la 
instal·lació de 
caldera de 
biomassa al 
municipi 

 
Alella 

 
Maresme 

280.443,00 € 58.893,03 € 339.336,03 € 

Vilassar de 
Dalt 

Maresme 262.067,40 € 55.034,15 € 317.101,55 € 

 
TOTAL 

 
  542.510,40 € 113.927,18 € 656.437,58 € 

 
LOT 3: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa 
als municipis de Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i l’Ametlla del Vallès 
 
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de sis-cents cinquanta mil cent 
seixanta euros amb dotze cèntims (650.160,12 €) més cent trenta-sis mil cinc-cents 
trenta-tres euros amb seixanta-tres cèntims (136.533,63 €) en concepte del 
21 % d’IVA, amb el detall següent: 
 

Concepte 
 

Municipi 
 

Comarca 
Pressupost 
màxim (IVA 

exclòs) 
IVA 21% 

Pressupost 
màxim (IVA 

inclòs) 

Execució de 
l’obra i 
legalització de la 
instal·lació de 
caldera de 
biomassa al 
municipi 

Caldes de 
Montbui 

 
Vallès Oriental 

 
305.577,64 € 64.171,30 € 369.748,94 € 

Figaró-
Montmany 

Vallès Oriental 146.101,89 € 30.681,40 € 176.783,29 € 

L’Ametlla del 
Vallès 

Vallès Oriental 198.480,59 € 41.680,92 € 240.161,51 € 

TOTAL   650.160,12 € 136.533,63 € 786.693,74 € 

 
LOT 4: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa 
als municipis de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca 
 
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de quatre-cents cinquanta-nou mil vuit-
cents vuit euros amb cinquanta-set cèntims (459.808,57 €) més noranta-sis mil cinc-
cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (96.559,80 €) en concepte del 21 % 
d’IVA, amb el detall següent: 
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Concepte 
 

Municipi 
 

Comarca 
Pressupost 
màxim (IVA 

exclòs) 
IVA 21% 

Pressupost 
màxim (IVA 

inclòs) 

Execució de 
l’obra i 
legalització de la 
instal·lació de 
caldera de 
biomassa al 
municipi 

Santa 
Margarida 
de Montbui 

Anoia 175.158,40 € 36.783,26 € 211.941,66 € 

Sant Martí 
Sarroca 

Alt Penedès 284.650,17 € 59.776,54 € 344.426,71 € 

 
TOTAL 

 
  459.808,57 € 96.559,80 € 556.368,37 € 

 
LOT 5: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa 
als municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages 
 
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de cinc-cents quinze mil cent sis euros 
amb cinc cèntims (515.106,05 €) més cent vuit mil cent setanta-dos euros amb vint-i-
set cèntims (108.172,27 €) en concepte del 21 % d’IVA, amb el detall següent: 
 

Concepte 
 

Municipi 
 

Comarca 
Pressupost 
màxim (IVA 

exclòs) 
IVA 21% 

Pressupost 
màxim (IVA 

inclòs) 

Execució de 
l’obra i 
legalització de la 
instal·lació de 
caldera de 
biomassa al 
municipi 

Navàs Bages 258.233,59 € 54.229,05 € 312.462,64 € 

Sant Fruitós 
de Bages 

Bages 256.872,46 € 53.943,22 € 310.815,68 € 

 
TOTAL 
 

  515.106,05 € 108.172,27 € 623.278,32 € 

 
LOT 6: Execució de l’obra i legalització de la instal·lació de caldera de biomassa 
als municipis d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor 
 
El pressupost màxim de licitació d’aquest lot és de cinc-cents setanta-un mil tres-cents 
noranta-tres euros amb vuitanta-dos cèntims (571.393,82 €) més cent dinou mil nou-
cents noranta-dos euros amb setanta cèntims (119.992,70 €) en concepte del 21 % 
d’IVA, amb el detall següent: 
 

Concepte 
 

Municipi 
 

Comarca 
Pressupost 
màxim (IVA 

exclòs) 
IVA 21% 

Pressupost 
màxim (IVA 

inclòs) 

Execució de Argentona Maresme 399.989,25 € 83.997,74 € 483.986,99 € 
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l’obra i 
legalització de la 
instal·lació de 
caldera de 
biomassa al 
municipi 

Sant Pere de 
Vilamajor 

Vallès Oriental 171.404,57 € 35.994,96 € 207.399,52 € 

 
TOTAL 

 
  571.393,82 € 119.992,70 € 691.386,51 € 

 
6. L’anunci de licitació al perfil del contractant es va publicar el 7 de novembre de 

2018. 
 
7. En data 10 de desembre de 2018, es va reunir la Mesa de Contractació de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat en primera convocatòria, amb l’objecte de procedir a 
l’obertura i qualificació del sobre A (documentació administrativa). Les empreses 
que van presentar proposicions són les següents: 

 

1.- TONDO ENERGIA, SL (lots 1, 3 i 5) 

2.- VISIÓ SOLAR, SL (lots 1, 3 i 6) 

3.- ENERGRUP BIO RENOVABLES, SL (lot 6) 

4.- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU (lots 1, 4 i 5) 

5.- AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU (lots 2 i 6) 

6.- ELECTROMECÀNICA SOLER, SL (lots 1, 4 i 5) 

7.- MERCADOMOTIKA, SL (lots 2 i 6) 

8.- SURIS, SL (lots 2, 3 i 6) 

9.- VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU (lots 2, 3 i 4) 

10.- UTE: PYF-CALER (lots 2, 3 i 6) 

11.- SERVIOBRES QUERALT, SLU (lots 1, 4 i 5) 

12.- COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS, SA (lot 3) 

8. En data 17 de desembre de 2018, es va reunir la Mesa de Contractació de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat en primera convocatòria i va procedir a l’obertura i 
qualificació dels sobres B que contenien les ofertes econòmiques i documentació 
tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica i que van 
oferir el resultat següent:  
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LOT 1:Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 

 

Pressupost 
558.818,77 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

MAJOR TEMPS 
DE GARANTIA 

SUBMINISTRAMENTS I 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I TELEMESURA 

TONDO ENERGIA, SL 441.578,58 € 5 SI 
VISIÓ SOLAR, SL 443.000,00 € 5 SI 
ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

473.958,51 € 5 SI 

ELECTROMECÀNICA 
SOLER, SL 

546.915,93 € 5 NO 

SERVIOBRES QUERALT, 
SLU 

465.698,23 € 5 SI 

 
 

LOT 2: Alella i Vilassar de Dalt 
 

Pressupost 
542.510,40 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

MAJOR TEMPS 
DE GARANTIA 

SUBMINISTRAMENTS I 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I TELEMESURA 

AUXILIAR DE SERVICIOS Y 
ASISTENCIA, SLU 

463.058,65 € 5 SI 

MERCADOMOTIKA, SL 471.604,29 € 5 SI 
SURIS, SL 498.558,30 € 5 SI 
VEOLIA SERVEIS 
CATALUNYA, SAU 

488.259,36 € 5 SI 

UTE: PYF-CALER 476.508,18 € 5 SI 

 
 
LOT 3: Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i L’Ametlla del Vallès 
 

Pressupost 
650.160,12 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

MAJOR TEMPS 
DE GARANTIA 

SUBMINISTRAMENTS I 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I TELEMESURA 

TONDO ENERGIA, SL 508.555,25 € 5 SI 
VISIÓ SOLAR, SL 537.950,00 € 5 SI 
SURIS, SL 624.933,81 € 5 SI 
VEOLIA SERVEIS 
CATALUNYA, SAU 

585.144,11 € 5 SI 

UTE: PYF-CALER 571.490,74 € 5 SI 
COMERCIAL VALLESANA 
DE SUMINISTROS, SA 

601.398,11 € 5 SI 
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LOT 4: Santa Margarida de Montbui, Sant Martí Sarroca (459.808,57 €) 
 

Pressupost 
459.808,57 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

MAJOR TEMPS 
DE GARANTIA 

SUBMINISTRAMENTS I 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I TELEMESURA 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

357.040,07 € 5 SI 

ELECTROMECÀNICA 
SOLER, SL 

430.380,82 € 5 SI 

VEOLIA SERVEIS 
CATALUNYA, SAU 

418.425,80 € 5 SI 

SERVIOBRES QUERALT, 
SLU 

405.494,87 € 5 SI 

 
LOT 5: Navàs i Sant Fruitós de Bages 
 

Pressupost 
515.106,05 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

MAJOR TEMPS 
DE GARANTIA 

SUBMINISTRAMENTS I 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I TELEMESURA 

TONDO ENERGIA, SL 403.997,67 € 5 SI 
ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

487.223,65 € 5 SI 

ELECTROMECÀNICA 
SOLER, SL 452.623,69 € 5 NO 

SERVIOBRES QUERALT, 
SLU 

413.121,54 € 5 SI 

 
LOT 6: Argentona i Sant Pere de Vilamajor 
 

Pressupost 
571.393,82 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

MAJOR TEMPS 
DE GARANTIA 

SUBMINISTRAMENTS I 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I TELEMESURA 

VISIÓ SOLAR, SL 444.000,00 € 5 SI 
ENERGRUP BIO 
RENOVABLES, SL 

486.531,59 € 5 SI 

AUXILIAR DE SERVICIOS Y 
ASISTENCIA, SLU 

477.158,42 € 5 SI 

MERCADOMOTIKA,SL 508.083,38 € 5 SI 
SURIS, SL 530.537,88 € 5 SI 
UTE: PYF-CALER 497.112,63 € 5 SI 

 
9. A la vista que cap de les ofertes es troba en situació de presumpció d’anormalitat, 

les empreses obtenen la següent puntuació: 
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LOT 1: 
 

Pressupost 
558.818,77 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

(fins a 60 
punts) 

MAJOR 
TEMPS DE 
GARANTIA 

(fins a 20 
punts) 

SUBMINISTRAMENTS 
I INSTAL·LACIÓ DE 

SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I 
TELEMESURA 
(fins a 20 punts) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

TONDO ENERGIA, SL 47,41 20,00 20,00 87,41 
VISIÓ SOLAR, SL 46,84 20,00 20,00 86,84 
SERVIOBRES 
QUERALT, SLU 

37,66 20,00 20,00 77,66 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

34,32 20,00 20,00 74,32 

ELECTROMECÀNICA 
SOLER, SL 

4,81 20,00 0,00 24,81 

 
LOT 2: 
 

Pressupost 
542.510,40 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

(fins a 60 
punts) 

MAJOR 
TEMPS DE 
GARANTIA 

(fins a 20 
punts) 

SUBMINISTRAMENTS 
I INSTAL·LACIÓ DE 

SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I 
TELEMESURA 
(fins a 20 punts) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS Y 
ASISTENCIA, SLU  

43,00 20,00 20,00 83,00 

MERCADOMOTIKA, SL 38,37 20,00 20,00 78,37 
UTE: PYF-CALER  35,72 20,00 20,00 75,72 
VEOLIA SERVEIS 
CATALUNYA, SAU  29,36 20,00 20,00 69,36 

SURIS, SL 23,79 20,00 20,00 63,79 

 
LOT 3: 
 

Pressupost 
650.160,12 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

(fins a 60 
punts) 

MAJOR 
TEMPS DE 
GARANTIA 

(fins a 20 
punts) 

SUBMINISTRAMENTS 
I INSTAL·LACIÓ DE 

SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I 
TELEMESURA 
(fins a 20 punts) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

TONDO ENERGIA, SL 60.00 20,00 20,00 100,00 
VISIÓ SOLAR, SL 47,55 20,00 20,00 87,55 
UTE: PYF-CALER  33,33 20,00 20,00 73,33 
VEOLIA SERVEIS 
CATALUNYA, SAU 27,55 20,00 20,00 67,55 
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Pressupost 
650.160,12 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

(fins a 60 
punts) 

MAJOR 
TEMPS DE 
GARANTIA 

(fins a 20 
punts) 

SUBMINISTRAMENTS 
I INSTAL·LACIÓ DE 

SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I 
TELEMESURA 
(fins a 20 punts) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

COMERCIAL 
VALLESANA DE 
SUMINISTROS, SA 

20,66 20,00 20,00 60,66 

SURIS, SL 10,69 20,00 20,00 50,69 

 
LOT 4: 
 

Pressupost 
459.808,57 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

(fins a 60 
punts) 

MAJOR 
TEMPS DE 
GARANTIA 

(fins a 20 
punts) 

SUBMINISTRAMENTS 
I INSTAL·LACIÓ DE 

SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I 
TELEMESURA 
(fins a 20 punts) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

60,00 20,00 20,00 100,00 

SERVIOBRES QUERALT, 
SLU  31,71 20,00 20,00 71,71 

VEOLIA SERVEIS 
CATALUNYA, SAU 

24,16 20,00 20,00 64,16 

ELECTROMECÀNICA 
SOLER, SL 

17,18 20,00 20,00 57,18 

 
LOT 5: 
 

Pressupost 
515.106,05 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

(fins a 60 
punts) 

MAJOR 
TEMPS DE 
GARANTIA 

(fins a 20 
punts) 

SUBMINISTRAMENTS 
I INSTAL·LACIÓ DE 

SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I 
TELEMESURA 
(fins a 20 punts) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

TONDO ENERGIA, SL 49,68 20,00 20,00 89,68 
SERVIOBRES 
QUERALT, SLU  45,60 20,00 20,00 85,60 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

12,47 20,00 20,00 52,47 

ELECTROMECÀNICA 
SOLER, SL 

27,94 20,00 0,00 47,94 
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LOT 6: 
 

Pressupost 
571.393,82 € 
(IVA exclòs) 

MILLORA 
PREU PLEC 

(fins a 60 
punts) 

MAJOR 
TEMPS DE 
GARANTIA 

(fins a 20 
punts) 

SUBMINISTRAMENTS 
I INSTAL·LACIÓ DE 

SISTEMA DE 
TELEGESTIÓ I 
TELEMESURA 
(fins a 20 punts) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

VISIÓ SOLAR, SL 58,85 20,00 20,00 98,85 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS Y 
ASISTENCIA, SLU  

43,53 20,00 20,00 83,53 

ENERGRUP BIO 
RENOVABLES, SL 

39,20 20,00 20,00 79,20 

UTE: PYF-CALER  34,32 20,00 20,00 74,32 
MERCADOMOTIKA,SL  29,25 20,00 20,00 69,25 
SURIS, SL 18,87 20,00 20,00 58,87 

 
10. La Mesa, a la vista del resultat de la classificació, va proposar l’adjudicació del: 
 

 Lot 1 (Ajuntaments de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà) a l’empresa 
TONDO ENERGIA, SL per obtenir la seva proposició a la millor relació qualitat-
preu. 

 Lot 2 (Ajuntaments d’Alella i Vilassar de Dalt) a l’empresa AUXILIAR DE DE 
SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU per obtenir la seva proposició a la millor relació 
qualitat-preu. 

 Lot 3 (Ajuntaments de Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i L’Ametlla del 
Vallès) a l’empresa TONDO ENERGIA, SL per obtenir la seva proposició a la 
millor relació qualitat-preu. 

 Lot 4 (Ajuntaments de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca) a 
l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU per obtenir la seva 
proposició a la millor relació qualitat-preu. 

 Lot 5 (Ajuntaments de Navàs i Sant Fruitós de Bages) a l’empresa TONDO 
ENERGIA, SL per obtenir la seva proposició a la millor relació qualitat-preu. 

 Lot 6 (Ajuntaments d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor) a l’empresa VISIÓ 
SOLAR, SL per obtenir la seva proposició a la millor relació qualitat-preu. 
 

11.  En compliment de l’establert als articles 107 i 150.2 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), 
en data 28 de febrer de 2019 es van requerir a les empreses proposades com a 
adjudicatàries per la Mesa de contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en 
sessió celebrada el 17 de desembre de 2019, perquè presentessin, en el termini de 
10 dies hàbils a comptar des de la recepció del requeriment, la documentació 
especificada a la clàusula 1.18 del plec de clàusules administratives particulars. Les 
empreses requerides ordenades per número de lot van ser les següents: 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Empresa Núm. NIF. Número i denominació del lot 

Tondo Energia, SL B64217425 

Lot 1: Execució de les obres i 
legalització de la instal·lació de calderes 
de biomassa als municipis de Monistrol 
de Calders, Olost i Balenyà 

Auxiliar de Servicios y 
Asistencia, SLU 

B25426867 

Lot 2: Execució de les obres i 
legalització de la instal·lació de calderes 
de biomassa als municipis d’Alella i 
Vilassar de Dalt 

Tondo Energia, SL B64217425 

Lot 3: Execució de les obres i 
legalització de la instal·lació de calderes 
de biomassa als municipis de Caldes de 
Montbui, Figaró-Montmany i l’Ametlla del 
Vallès 

ACSA Obras e 
Infraestructuras, SA 

A08112716 

Lot 4: Execució de les obres i 
legalització de la instal·lació de calderes 
de biomassa als municipis de Santa 
Margarida de Montbui i Sant Martí 
Sarroca 

Tondo Energia, SL B64217425 

Lot 5: Execució de les obres i 
legalització de la instal·lació de calderes 
de biomassa als municipis de Navàs i 
Sant Fruitós de Bages 

Visió Solar, SL B64431422 

Lot 6: Execució de les obres i 
legalització de la instal·lació de calderes 
de biomassa als municipis d’Argentona i 
Sant Pere de Vilamajor 

 
12. Les empreses proposades com a adjudicatàries van dipositar els imports de les 

garanties definitives i van presentar la resta de documentació requerida, respectant 
els 10 dies hàbils legalment establerts. Verificada tota la documentació, així com els 
imports de les garanties definitives vam comprovar que tot era correcte. L’import i 
data de dipòsit de les garanties és la detallada a continuació: 

 

Empreses Lot 
Import garantia 

(€) 

Data d’ingrés 
de la garantia 

definitiva 

Tondo Energia, SL 1 22.078,93 13/03/2019 

Auxiliar de Servicios y 
Asistencia, SLU 

2 23.152,93 07/03/2019 
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13. Cal disposar la despesa de tres milions cent seixanta-vuit mil cinquanta-vuit euros 

amb cinquanta-sis cèntims (3.168.058,56 €), amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries dels exercicis 2019 i 2020, que es detallen a continuació i, ajustar 
comptablement les aplicacions pressupostàries aprovades inicialment en la 
contractació, per adequar-les als imports de les ofertes de les empreses proposades 
com adjudicatàries, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva 
d’existència de consignació adequada i suficient en el pressupost corresponent a 
2020, d’acord amb el detall següent: 

 

Lot 1: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de biomassa als 
municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 320.586,05  50500 1721B 65000 

2020 213.724,03  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 534.310,08        

 

Lot 2: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de biomassa als 
municipis d’Alella i Vilassar de Dalt 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 336.180,58  50500 1721B 65000 

2020 224.120,39  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 560.300,97        

      

Lot 3: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de biomassa als 
municipis de Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i l’Ametlla del Vallès 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 369.211,11  50500 1721B 65000 

2020 246.140,74  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 615.351,85        

          

Empreses Lot 
Import garantia 

(€) 

Data d’ingrés 
de la garantia 

definitiva 

Tondo Energia, SL 3 25.427,76 13/03/2019 

ACSA Obras e 
Infraestructuras, SA 

4 17.852,00 07/03/2019 

Tondo Energia, SL 5 20.199,88 13/03/2019 

Visió Solar, SL 6 22.200,00 11/03/2019 
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Lot 4: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de biomassa als 
municipis de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca 

Exercici 
Import total € (IVA 

inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

2019 259.211,09  50500 1721B 65000 

2020 172.807,39  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 432.018,48        

          

Lot 5: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 293.302,31  50500 1721B 65000 

2020 195.534,87  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 488.837,18        

     

Lot 6: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 322.344,00  50500 1721B 65000 

2020 214.896,00  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 537.240,00       

 
Fonaments de dret 
 
1. La contractació d’aquestes obres es tramitarà en virtut d’allò que estableixen els 

145, 146, 156 a 158 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 

 
2. La despesa pluriennal serà aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174 

del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la seva efectivitat i la seva execució a 
la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en el pressupost de l’exercici econòmic corresponent pel que fa 
a la part imputable a l’any 2020. 

 
3. L’apartat 3.1 e), en concordança amb l’apartat 8.g) de la Refosa núm. 1/2018, 

correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple, l’aprovació, respecte dels 
compromisos de despeses pluriennals, de la superació dels percentatges fixats 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. 
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4. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i 
concordants amb la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 9/2017, de 8 de novembre. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, celebrada en sessió de data 17 de desembre de 
2018, la contractació d’obres de la Diputació de Barcelona relatives a L’execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció 
d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, a les empreses 
detallades a continuació per un import total de dos milions sis-cents divuit mil dos-
cents trenta euros amb vint-i-dos cèntims (2.618.230,22 €), IVA exclòs, més cinc-cents 
quaranta-nou mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb trenta-quatre cèntims (549.828,34 €), 
en concepte del 21 % d’IVA, amb un pressupost resultant de tres milions cent 
seixanta-vuit mil cinquanta-vuit euros amb cinquanta-sis cèntims (3.168.058,56 €), 
desglossats en relació als 6 lots assignats, d’acord amb les seves ofertes. 
 
Els lots i les empreses assignades, d’acord amb les seves ofertes han estat les 
següents:  
 

LOT 1: Ajuntaments de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 

TONDO ENERGIA, SL 

B64217425 

Import € 
(IVA exclòs) 

IVA 21 % (€) 
Total import € 

(IVA inclòs) 

441.578,58  92.731,50  534.310,08 € 

 

LOT 2: Ajuntaments d'Alella i Vilassar de Dalt 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS Y 

ASISTENCIA, SLU 

B25426867 

Import € 
(IVA exclòs) 

IVA 21 % (€) 
Total import € 

(IVA inclòs) 

463.058,65  97.242,32  560.300,97  

 

LOT 3: Ajuntaments de Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i l’Ametlla del 
Vallès 

TONDO ENERGIA, SL 

B64217425 

Import € 
(IVA exclòs) 

IVA 21 % (€) 
Total import € 

(IVA inclòs) 

508.555,25  106.796,60  615.351,85  

LOT 4: Ajuntaments de Santa Margarida de Montbui, Sant Martí Sarroca 
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ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

SA 

A08112716 

Import € 
(IVA exclòs) 

IVA 21 % (€) 
Total import € 

(IVA inclòs) 

357.040,07  74.978,41  432.018,48  

 

LOT 5: Ajuntaments de Navàs i Sant Fruitós de Bages 

TONDO ENERGIA, SL 

B64217425 

Import € 
(IVA exclòs) 

IVA 21 % (€) 
Total import € 

(IVA inclòs) 

403.997,67  84.839,51  488.837,18  

 

LOT 6: Ajuntaments d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor 

VISIÓ SOLAR, SL 

B64431422 

Import € 
(IVA exclòs) 

IVA 21 % (€) 
Total import € 

(IVA inclòs) 

444.000,00  93.240,00  537.240,00  

 

Total import € (IVA exclòs) - (Lots 1 al 6) IVA 21 % (€) 
Total import € 
(IVA inclòs) 

2.618.230,22  549.828,34 € 3.168.058,56 € 

 
Segon. DISPOSAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació per un 
import de tres milions cent seixanta-vuit mil cinquanta-vuit euros amb cinquanta-sis 
cèntims (3.168.058,56 €) IVA inclòs, i reajustar comptablement les aplicacions 
pressupostàries aprovades inicialment, per adequar-les als nous efectes de la 
contractació i als imports de les ofertes econòmiques de les entitats proposades com a 
adjudicatàries, sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència de 
consignació adequada i suficient en el pressupost corresponent a 2020, d’acord amb el 
detall següent: 
 
 

Lot 1: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 320.586,05  50500 1721B 65000 

2020 213.724,03  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 534.310,08  
 
 
  

 
  

  

Lot 2: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis d’Alella i Vilassar de Dalt 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 336.180,58  50500 1721B 65000 

2020 224.120,39  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 560.300,97        

      

Lot 3: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis de Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i l’Ametlla del 
Vallès 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 369.211,11  50500 1721B 65000 

2020 246.140,74  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 615.351,85        

          

Lot 4: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 259.211,09  50500 1721B 65000 

2020 172.807,39  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 432.018,48        

     Lot 5: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 293.302,31  50500 1721B 65000 

2020 195.534,87  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 488.837,18        
 

Lot 6: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor 

Exercici 
Import total € 
(IVA inclòs) 

Orgànic Programa Econòmic 

2019 322.344,00  50500 1721B 65000 

2020 214.896,00  50500 1721B 65000 

Import 2019-2020 537.240,00       

Tercer. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb l’acta expedida per la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 17 de desembre de 2018: 
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Lot 1: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 

Posicions Empreses 

Segon lloc VISIÓ SOLAR, SL (NIF: B64431422) 

Tercer lloc SERVIOBRES QUERALT, SLU (NIF: B65903957) 

Quart lloc ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 
(NIF:A08112716) 

Cinquè lloc ELECTROMECÀNICA SOLER, SL (NIF: B58779018) 

 

Lot 2: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis d’Alella i Vilassar de Dalt 

Posicions Empreses 

Segon lloc MERCADOMOTIKA, SL (NIF: B61307393) 

Tercer lloc UTE: PYF NIF: B65710246–CALER NIF: A08615114  

Quart lloc VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU  

(NIF: A58295031) 

Cinquè lloc SURIS, SL (NIF: B08988149) 

 

Lot 3: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis de Caldes de Montbui, Figaró-Montmany i l’Ametlla del 
Vallès 

Posicions Empreses 

Segon lloc VISIÓ SOLAR, SL (NIF: B64431422) 

Tercer lloc UTE: PYF NIF: B65710246–CALER NIF: A08615114 

Quart lloc VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU (NIF: A58295031) 

Cinquè lloc COMERCIAL VALLESANA DE SUMINISTROS, SA 

(NIF: A08217556) 

Sisè lloc SURIS, SL (NIF: B08988149) 

Lot 4: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca 

Posicions Empreses 
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Segon lloc SERVIOBRES QUERALT, SLU (NIF: B65903957) 

Tercer lloc VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU (NIF: A58295031) 

Quart lloc ELECTROMECÀNICA SOLER, SL (NIF: B58779018) 

 

Lot 5: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages 

Posicions Empreses 

Segon lloc SERVIOBRES QUERALT, SLU (NIF: B65903957) 

Tercer lloc ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU 
(NIF:A08112716) 

Quart lloc ELECTROMECÀNICA SOLER, SL (NIF: B58779018) 

 

Lot 6: Execució de les obres i legalització de la instal·lació de calderes de 
biomassa als municipis d’Argentona i Sant Pere de Vilamajor 

Posicions Empreses 

Segon lloc AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU  

(B25426867) 

Tercer lloc ENERGRUP BIO RENOVABLES, SL  

(NIF: B64448947) 

Quart lloc UTE: PYF NIF: B65710246–CALER NIF: A08615114 

Cinquè lloc MERCADOMOTIKA, SL (NIF: B61307393) 

Sisè lloc SURIS, SL (NIF: B08988149) 

 
Quart. COMUNICAR als respectius adjudicataris que hauran de formalitzar el 
contracte electrònicament quan sigui requerit en el termini dels 15 dies hàbils següents 
a la remissió de la notificació de la present resolució, i en el mateix termini presentar el 
Pla de Seguretat i Salut de les Obres. 
 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona.  
Sisè. PUBLICAR la formalització dels contractes en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona.” 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
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Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte la retenció de crèdit efectuada amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
G/60103/23101/22780 del programa "Els Serveis Socials més a prop", per un 
import de 125.171,06 € i, en conseqüència, alliberar aquest import (exp. núm. 
2017/5532).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta 
segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
El Programa “Els Serveis Socials més a prop” de l’Àrea d’Atenció a les Persones té 
l’objectiu de detectar de forma proactiva les necessitats socials de les persones més 
grans de 80 anys que viuen en el seu domicili i que no reben seguiment continuat per 
part  dels serveis socials municipals. 
 
Es un servei que es presta als municipis de fins a 300.000 habitants de la província de 
Barcelona, mitjançant visites domiciliaries preventives que realitza una empresa 
contractada per la Diputació de Barcelona mitjançant expedient obert de contractació. 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 8 de juny de 
2017, es van aprovar les Bases de participació en el Programa “Els Serveis Socials 
més a prop” per als anys 2017-2019 (BOPB de data 21 de juny de 2017) que 
regulaven i fixaven els criteris i el procediment de participació dels ens locals que s’hi 
volguessin adherir. 
 
En aquestes Bases es preveia realitzar un nombre màxim de 5.000 entrevistes al llarg 
de 24 mesos, amb un cost màxim previst de 350.020,00 €, iva inclòs, per la qual cosa 
es va declarar la següent plurianualitat que es va comptabilitzar com una retenció de 
crèdit (RC): 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2017 27.815,79 € 60103 23101 227.80 

2018 166.894,75 € 60103 231 227 

2019 139.078,96 € 60103 231 227 

 
A conseqüència del retard en la tramitació de l’expedient de contractació, en data de 
22 de juny de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de va modificar 
aquestes bases i va aprovar un Text Refós de les Bases de participació en el 
Programa “Els Serveis Socials més a prop” per als anys 2018-2019. 
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Aquesta modificació consistia bàsicament en disminuir la duració del programa de 24 a 
12 mesos i, en conseqüència, reduir a la meitat el nombre de visites domiciliaries i del 
cost màxim previst. Això va donar lloc al reajustament comptable de les retencions de 
crèdit (RC) inicials, segons les plurianualitats següents: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2018 97.355,27 € 60103 23101 22750 

2019 69.539,48 € 60103 231 227 

 
Posteriorment, en data 9 de maig de 2018, i preveient que el contracte tampoc es 
podria adjudicar en el nou termini previst (perquè havia quedat desert) es va modificar 
novament la plurianualitat 2019 incrementant-la en 55.631,58 €, fins a un total de 
125.171,06 €. El número d’operació d’aquesta retenció de crèdit és el 1701000505. 
 
En data 26 de novembre de 2018 s’aprova per decret núm. 12737 un procediment 
negociat sense publicitat derivat de procediment obert desert per a la contractació de 
“Els Serveis Socials més a prop”, i es comptabilitza l’operació comptable (A) núm. 
1802000310 amb la següent plurianualitat: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2019 125.171,06 € 60103 23101 22750 

2020 41.723,69 € 60103 23101 22750 

 
Degut a un error material, aquesta plurianualitat 2019 d’aprovació (A) no es va 
comptabilitzar a càrrec de la retenció de crèdit (RC) núm. 1701000505 que s’havia 
incrementat el 2 de maig de 2018, sinó a càrrec del disponible en la partida. 
 
D’altra banda, es va comptabilitzar en l’aplicació G/60103/23101/22780 en comptes de 
la G/60103/23101/22750 perquè la Direcció de Serveis de Govern Local canvia en 
cada exercici la numeració de les aplicacions de recursos de Xarxa de Governs 
Locals. D’aquesta manera, la plurianualitat es trobava consignada al sota el 
subconcepte 22780 en el moment d’apertura de l’exercici pressupostari 2019 (malgrat 
s’hagués mecanitzat inicialment al 22750). 
 
En conseqüència, actualment consta en l’aplicació pressupostària 
G/60103/23101/22780 una retenció de crèdit per un import de 125.171,06 € que 
caldria reajustar comptablement a efectes de passar aquest import a crèdit disponible. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, segons el qual les administracions públiques 
poden, en qualsevol moment, rectificar d’ofici o a sol·licitud de l’interessat els errors 
materials, de fet o aritmètics existents als seus actes. 
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2. Vist l’apartat 3.4.j.1) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 
2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB 
de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al 
BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret núm. 3594/19, de 26 de març. 

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

ACORDS 
 
Únic. DEIXAR SENSE EFECTE la retenció de crèdit efectuada amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60103/23101/22780 per un import de 125.171,06.-€ i en 
conseqüència alliberar aquest import.” 

 
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, (CUP-
PA), qui diu: Per què s’ha desestimat o per què... 
 
Respon la vicepresidenta segona, senyora Martínez, dient que no és més que un 
error comptable, un error material, ja que l’operació comptable que es va fer de la 
pluriennalitat es va fer a càrrec del disponible a la partida, en comptes d’haver-se fet a 
càrrec del que hi havia de retenció de crèdit. El que cal fer ara és deixar sense efecte 
la retenció de crèdit, alliberant la quantia de l’aplicació en què s’havia fet.  
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’exercici 2019 (exp. 
núm. 2018/18467).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor 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 20 de 
desembre de 2018, va aprovar la convocatòria núm. 201920185120010353 i les bases 
especifiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
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concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes/activitats d’interès públic 
o social que tinguin per finalitat afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les 
polítiques i accions per garantir la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i 
deures entre totes les persones, i el suport a les activitats de Respir que portin a terme 
les entitats socials dins de l’àmbit territorial de la demarcació de Barcelona, per a 
l’exercici 2019. 
 
Vist que l’import inicial aprovat va ser de dos milions vint-i-cinc mil euros 
(2.025.000,00.-€) dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social era 
d’un milió tres-cents mil euros (1.300.000,00.-€), la quantitat estimada per a l’àmbit 
d’Igualtat i Ciutadania era de tres-cents setanta-cinc mil euros (375.000,00.-€), i la 
quantitat estimada per a l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela era de 
tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00.-€), i que aquest import inicial, tal i com 
estableix la Base 11 de les Bases específiques de l’esmentada convocatòria, es podrà 
incrementar en 100.000,00.-€ addicionals l’àmbit del Benestar Social i en 150.000,00-€ 
addicionals en l’àmbit del Respir i Serveis complementaris a la tutela. 
 
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 28 de desembre de 2018 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació 431075. 
 
Vista la clàusula 13 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. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 21 de març de 2019. 
 
Vist que per a poder elaborar aquesta proposta, el Gerent de Serveis de Benestar 
Social 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. 
 
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 del Gerent de Serveis de Benestar Social, com a òrgan 
competent de la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions. 
Atès que s’ha procedit a determinar l’import total dels ajuts assignats per a cada àmbit 
entre els projectes estimats en base a la puntuació obtinguda, que s’ha traduït en un 
import individualitzat de l’ajut (arrodonit a l’alça si la primera xifra decimal ha estat 5 o 
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més o a la baixa si ha estat menys de 5), seguint el sistema de càlcul establert en la 
Base 12 que es basa en 6 trams que premien l’excel·lència dotant d’un major valor 
econòmic els punts dels projectes amb més puntuació. 
 
Atès que per tot l’exposat, s’han efectuat per a cada àmbit les valoracions que a 
continuació es detallen: 
 
Àmbit de Benestar Social 
 

 Els 6 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 4,50 % de l’import total 
destinat a l’àmbit de Benestar Social en la present convocatòria, en concret 
63.000,01 €, a raó de 142,11 € cada punt obtingut en la valoració del projecte. 
En aquest tram hi ha 2 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 

 Els 42 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 24,30 % de 
l’import total destinat, en concret 340.215,39 €, a raó de 100,68 € cada punt 
obtingut en la valoració del projecte. 
En aquest tram hi ha 2 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 

 Els 50 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 20,00 % de 
l’import total destinat, en concret 279.999,99 € a raó de 78,17 € cada punt obtingut 
en la valoració del projecte. 

 
En aquest tram hi ha 10 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 
 

 Els 125 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 31,10 % 
de l’import total destinat, en concret 435.399,92 €, a raó de 51,56 € cada punt 
obtingut en la valoració del projecte. 
En aquest tram hi ha 15 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot 
i ser menor a la que els correspondria per puntuació. 

 Els 78 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts accedeixen al 11,90 % de 
l’import total destinat, en concret 166.600,14 €, a raó de 32,42 € cada punt 
obtingut en la valoració del projecte. 
En aquest tram hi ha 6 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 

 Els 113 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts accedeixen al 8,20 % de 
l’import total destinat, en concret 114.784,48 €, a raó de 15,53 € cada punt 
obtingut en la valoració del projecte. 

 
En aquest tram hi ha 2 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser 
menor a la que els correspondria per puntuació. 
 
Àmbit d’Igualtat i Ciutadania 
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 Els 12 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 17,61 % del import 
total destinat, en concret 66.021,00 € a raó de 66,85 € cada punt obtingut amb la 
valoració del projecte. 

 Els 19 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 22,06 % del 
import total destinat, això és 82.698,00 € a raó de 54,09 € cada punt obtingut amb la 
valoració del projecte. 

 Els 21 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 19,47 % del 
import total destinat, en concret 73.02,00 € a raó de 46,50 € cada punt obtingut amb 
la valoració del projecte. 

 Els 21 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 14,12 % del 
import total destinat, és a dir 52.949,00 € a raó de 35,10 € cada punt obtingut amb 
la valoració del projecte. 

 Els 20 projectes amb una valoració d’entre 68 i 69 punts accedeixen al 9,15 % del 
import total destinat, això és 34.310,00 € i reben un total de 25,12 € per cada punt 
obtingut. 

 Els 52 projectes amb una valoració d’entre 65 i 67 punts accedeixen al 17,59 % del 
import total destinat, això és 65.952,00 € i reben un total de 19,46 € per cada punt 
obtingut. 

 
D’acord amb la base 12 sobre l’import individualitzat de les subvencions, fins a 10 
projectes obtenen la quantitat sol·licitada, i cap subvenció accedeix el 50% del cost 
total del projecte o activitat. 
 
Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela  
 

 Els 2 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 9,00 % de l’import total 
destinat a l’àmbit de Respir i serveis complementaris a la tutela en la present 
convocatòria, en concret 45.000,00 €, a raó de 264,71 € cada punt obtingut en la 
valoració del projecte. 

 Els 7 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 24,43 % de 
l’import total destinat, en concret 122.150,00 €, a raó de 214,30 € cada punt 
obtingut en la valoració del projecte. 

 Els 9 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 20,23 % de 
l’import total destinat, en concret 101.150,02 €, a raó de 173,86 € cada punt 
obtingut en la valoració del projecte. 
En aquest tram hi ha 3 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 

 Els 20 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 29,64 % de 
l’import total destinat, en concret 148.200,48 €, a raó de 119,87 € cada punt 
obtingut en la valoració del projecte. 
En aquest tram hi ha 8 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 
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 Els 8 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts accedeixen al 9,70 % de 
l’import total destinat, en concret 48.500,02 €, a raó de 88,18 € cada punt obtingut 
en la valoració del projecte. 

 Els 15 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts accedeixen al 7,00 % de 
l’import total destinat, en concret 34.999,47 €, a raó de 39,21 € cada punt obtingut 
en la valoració del projecte. 
En aquest tram hi ha 3 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 

 
Atès que en la base 10 també s’especificava que els projectes i/o accions 
subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en la valoració tècnica per 
a ser estimats. 
 
Vist 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’apartat 3.3.b) 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, publicat al BOPB 
d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, 
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret núm. 3594/19, de 26 
de març. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- INCREMENTAR, d’acord amb la Base 11 de la convocatòria (núm. 
201920185120010353) aprovada per acord de la Junta de Govern de data 20 de 
desembre de 2018, la quantitat inicialment assignada, en el sentit següent: 
a) 99.999,93 € a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, de 

l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona, resultant una quantia per import total 
de 1.399.999,99 €; increment condicionat a la comptabilització de l’ajustament de 
valor núm. 1902900142. 
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b) 149.999,99 € a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900, de 
l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona, resultant una quantia per import total 
de 499.999,99 €; increment condicionat a l’aprovació de la modificació de crèdit 
6/2019. 

 
Segon.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
201920185120010353) 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 2019, en l‘àmbit de 
Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, i l’àmbit del Respir i Serveis 
complementaris a la 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 NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31796 G65434896 
FUNDACIÓ VIVER 
DE BELL-LLOC 

INSERCIÓ LABORAL I 
SOCIAL DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I/O 
TRASTORN MENTAL 
SEVER 

90    9.400,00 €  1903000902/001 

31858 G58376872 
FUNDACIÓ CEO 
DEL MARESME 

ENTRE ABELLES: AULA 
APÍCOLA PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

87  12.363,16 €  1903000902/002 

31544 F62576004 TEB VALLÈS SCCL 

ONATEB I TEBVIST - RÀDIO 
I TELEVISIÓ FETES PER 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

86    5.000,00 €  1903000902/003 

31018 G58644865 

FUNDACIÓ 
D'ONCOLOGIA 
INFANTIL 
ENRIQUETA 
VILLAVECCHIA 

SUPORT I 
ACOMPANYAMENT A NENS 
I JOVES MALALTS DE 
CÀNCER I ALTRES 
MALALTIES QUE ELS 
LIMITEN LA VIDA, EN 
SITUACIÓ CRÒNICA, 
COMPLEXA, AVANÇADA I/O 
EN TRAM FINAL DE VIDA 

85  12.078,95 €  1903000902/004 

31294 G63487607 

FUNDACIÓ 
PRIVADA LLIGA 
CATALANA 
D'AJUDA 
ONCOLÒGICA - 
ONCOLLIGA 

SERVEI D'ATENCIÓ A 
DOMICILI INTEGRAL (SAD-
I) PER A PERSONES AMB 
CÀNCER 

85  12.078,95 €  1903000902/005 

31633 G63808760 
FUNDACIÓ 
PRIVADA APADIS 

PLUSMOTIVA: 
DESENVOLUPAMENT DE 
L'AUTONOMIA PERSONAL I 
DE LES HABILITATS DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I/O 
TRASTORN MENTAL. 

85  12.078,95 €  1903000902/006 

31689 G08491029 
ASSOCIACIÓ SANT 
TOMAS, PARMO 

PROJECTE SOM-HI. LA 
MILLORA DE L'OCUPACIÓ 
DES DE L'ACCIÓ SOCIAL 

84    8.456,77 €  1903000902/007 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31823 G25542820 
COCEMFE 
CATALUNYA 

TINCLUSIÓ: EDUCACIÓ 
INCLUSIVA I TECNOLOGIA 
DE SUPORT A 
L'AUTONOMIA 

84    8.456,77 €  1903000902/008 

31298 G58208067 
ASSOCIACIÓ 
DISMINUÏTS FÍSICS 
D'OSONA 

XARXA INQUIETA 84    8.456,77 €  1903000902/009 

31374 G59746982 
AEC GRIS 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 

SOFI (SERVEI 
D'ORIENTACIÓ FAMILIAR I 
INDIVIDUAL) 

84    8.456,77 €  1903000902/010 

31574 G60316411 
ASSOCIACIÓ 
AMPUTATS SANT 
JORDI 

CONNECTA'T AMB LA 
DISCAPACITAT! ELS JOVES 
DAVANT LA 
DISCAPACITAT, 
CONSCIÈNCIA SOCIAL I 
SOLIDARITAT 

84    8.456,77 €  1903000902/011 

31178 G60439189 
FUNDACIÓ 
ACOLLIDA I 
ESPERANÇA 

SERVEI ODONTOLOGIC 
PACIENTS SOCIALS SOPS 

84    8.456,77 €  1903000902/012 

30841 G60889706 

ASSOCIACIÓ 
DONES NO 
ESTANDARDS 
(DONNES) 

LES NO ESTANDARDS 
ACTUEM: SERVEI 
D'ATENCIÓ 
PSICOSOCIOLABORAL DE 
LA DONA AMB 
DISCAPACITAT 

84    8.456,77 €  1903000902/013 

31246 G64778962 
ASOCIACIÓN 
SOCIO CULTURAL 
RADIO NIKOSIA 

RADIO NIKOSIA: NOUS 
ESPAIS DE 
DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI I SALUT 
MENTAL EN LA PROVÍNCIA 
DE BARCELONA 

84    8.456,77 €  1903000902/014 

31247 G65472011 

OBERTAMENT, 
ASSOCIACIÓ 
CATALANA PER LA 
LLUITA CONTRA 
L'ESTIGMA EN 
SALUT MENTAL 

EINES DE LLUITA CONTRA 
L'ESTIGMA EN SALUT 
MENTAL 

84    8.456,77 €  1903000902/015 

31271 G66080474 

ASSOCIACIÓ D'OCI 
INCLUSIU DEL 
GARRAF 
"VILANOVA ACTUA" 

"SANT JOAN, ACTUA", 
ESPAI D'OCI PER 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT PSÍQUICA, 
FÍSICA I/O SENSORIAL 

84    4.200,00 €  1903000902/016 

31685 G58710435 
FUNDACIÓ 
TALLERS DE 
CATALUNYA 

TEIXINT VINCLES PER LA 
INCLUSIÓ COMUNITÀRIA 

83    8.356,09 €  1903000902/017 

31272 G60515012 
ANDI DOWN 
SABADELL 

VIDA INDEPENDENT: PIS 
PONT I CAMÍ A LA NOSTRA 
LLAR 

83    8.356,09 €  1903000902/018 

31643 G62860796 
TOT RAVAL, 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 

RAVAL, TERRITORI 
SOCIALMENT 
RESPONSABLE 2019 

83    8.356,09 €  1903000902/019 

31075 G63539571 FUNDACIÓ APADO EMPODERA'T 83    8.356,09 €  1903000902/020 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31223 G63785273 
ASSOCIACIÓ 
MECAL 

PROGRAMACIÓ DE 
SESSIONS DE 
CURTMETRATGES AMB 
ANIMADOR/A PER A NENS I 
NENES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL ALS 
MUNICIPIS DE LA 
DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

83    8.356,09 €  1903000902/021 

30765 G64570617 
ASSOCIACIÓ PER 
LA VIDA 
INDEPENDENT 

VIURE A CASA AMB 
SUPORT, AUTONOMIA I 
SEGURETAT 

83    8.356,09 €  1903000902/022 

31615 F08640997 
TALLER JERONI DE 
MORAGAS SCCL 

CREACIÓ DE TIC PER 
ENFORTIR LES 
CAPACITATS 
INTEL·LECTUALS, LA 
SALUT MENTAL I 
L'ENVELLIMENT 
SALUDABLE 

82    8.255,42 €  1903000902/023 

31810 G08828998 
CASAL DELS 
INFANTS A.S.B. 

VINCLES: ESPAI 
MATERNO-INFANTIL PER A 
LES FAMÍLIES AMB RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

82    8.255,42 €  1903000902/024 

31629 G58524927 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS 
MALALTS 
ALZHEIMER 
BARCELONA 

INTERVENCIÓ INTEGRAL 
SOCI TERAPÈUTICA 
ADREÇADA ALS FAMILIAR 
CUIDADORS I A LA 
PERSONA 
DIAGNOSTICADA DE 
ALZHEIMER EN FASE LLEU 
I MODERADA 

82    8.255,42 €  1903000902/025 

31785 G60136637 
FUNDACIÓ 
PRIVADA ÀURIA 

EQUIPARAR 
OPORTUNITATS - 
PROJECTE DE LLEURE 

82    8.255,42 €  1903000902/026 

31166 G60941861 

PRODISCAPACITAT
S FUNDACIÓ 
PRIVADA 
TERRASSENCA -
PRODIS 

NOTATURIS 2019 82    8.255,42 €  1903000902/027 

31427 G61611364 
ARRELS 
FUNDACIÓ 

EQUIP DE CARRER – 
DETECCIÓ I 
ACOMPANYAMENT A LES 
PERSONES EN SITUACIÓ 
DE SENSELLARISME A LA 
CIUTAT DE BARCELONA 

82    8.255,42 €  1903000902/028 

31001 G61878831 
FUNDACIÓ SALUT I 
COMUNITAT 

EPF - EN PLENES 
FACULTATS. PREVENCIÓ 
DE RISCOS VINCULATS AL 
CONSUM DE DROGUES I 
LA SEXUALITAT EN 
UNIVERSITATS 

82    8.255,42 €  1903000902/029 

31694 G61884359 
FUNDACIÓ 
AUTÒNOMA 
SOLIDÀRIA (FAS) 

PROGRAMA 
SOCIOEDUCATIU CROMA 
2.0: INVESTIGAR, 
DESCOBRIR I APRENDRE 

82    8.255,42 €  1903000902/030 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31252 G64386048 

ÊTHOS, 
ASSOCIACIÓ PER 
A LA PREVENCIÓ I 
REHABILITACIÓ 
INTEGRAL DE LES 
DEPENDÈNCIES 

CENTRE DE DIA: 
PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓ INTEGRAL 
I REINSERCIÓ 
SOCIOLABORAL 

82    8.255,42 €  1903000902/031 

31677 G08998858 
FUNDACIÓN 
PRIVADA PREVENT 

UNOMAS: SERVEI 
INTEGRAL DE FOMENT DE 
L'AUTONOMIA I MILLORA 
DE L'OCUPABILITAT DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

81    8.154,74 €  1903000902/032 

31778 G58315953 
ATENEU 
SANTCUGATENC 

ESPAI DE LLEURE (LLEURE 
SOCIAL PER A PERSONES 
AMB TRASTORN MENTAL 
SEVER) 

81    8.154,74 €  1903000902/033 

31368 G59435180 

ABD ASSOCIACIÓ 
BENESTAR I 
DESENVOLUPAME
NT 

PREINFANT - PROGRAMA 
DE PREVENCIÓ DEL 
MALTRACTAMENT 
INFANTIL (ETAPA 0-3 
ANYS) I ACOMPANYAMENT 
A LA MATERNITAT EN 
SITUACIONS 

81    8.154,74 €  1903000902/034 

31473 G61314290 

ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS I 
AMICS DE 
L'HOSPITAL SANT 
JAUME DE 
CALELLA 

CLUB SOCIAL DE SALUT 
MENTAL ENCENALL DE 
CALELLA 

81    8.154,74 €  1903000902/035 

31869 G61797197 

ASSOCIACIÓ 
D'EMPRESES AMB 
FINALITAT SOCIAL 
"ENTREM-HI" 

FORMACIONS 
PROFESSIONALITZADORE
S, UN PAS GEGANT CAP A 
LA INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL 

81    8.154,74 €  1903000902/036 

31644 G62049382 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS 
DE FAMILIARS 
MALALTS 
D'ALZHEIMER DE 
CATALUNYA 

ATENCIÓ I SUPORT A LES 
FAMÍLIES CUIDADORES 
D'UN MALALT 
D'ALZHEIMER 

81    8.154,74 €  1903000902/037 

31695 G64216385 
FUNDACIÓ VICKI 
BERNADET 

PARAULES QUE FAN 
XARXA 

81    6.000,00 €  1903000902/038 

31859 G58049016 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
PRESIDENT AMAT 
ROUMENS (FUPAR) 

EN PRIMERA PERSONA 80    8.054,07 €  1903000902/039 

30546 G58308099 
CENTRO 
CULTURAL GITANO 
LA MINA 

PROJECTE DE INCLUSIÓ 
SOCIAL A LA COMUNITAT 
GITANA DEL BARRI DE LA 
MINA 

80    8.054,07 €  1903000902/040 

31770 G58377839 ASSOCIACIÓ ALBA 

ALBA JOVE CENTRE D' 
ATENCIÓ D'ADOLESCENTS 
AMB PROBLEMAS 
D'ADDICCIÓ I/O 
CONDUCTES 
DESADAPTATIVES. 

80    8.054,07 €  1903000902/041 
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31745 G58650961 
FEDERACIÓ 
CORDIBAIX 

SIADIF - SERVEI 
D'INFORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT A LA 
DIVERSITAT FUNCIONAL 

80    8.054,07 €  1903000902/042 

31094 G58858416 
ASSOCIACIÓ 
RAUXA 

TRACTAMENT D'ENOLISME 
CRÒNIC, TABAQUISME I 
ALTRES DROGUES EN 
TRANSEÜNTS CRÒNICS 
SENSE LLAR 

80    8.054,07 €  1903000902/043 

31071 G59546556 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 
TRINIJOVE 

"DONEM UN PAS 
ENDAVANT" CENTRE 
OBERT D'INFÀNCIA I 
FAMÍLIA NEUS PUIG 

80    8.054,07 €  1903000902/044 

30605 G61516746 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS 
D'ALZHEIMER DEL 
BAIX LLOBREGAT 

AULES DE MEMÒRIA 
TERAPÈUTIQUES 

80    8.054,07 €  1903000902/045 

30469 G63352371 
FUNDACIÓ 
PRIVADA LLARS 
COMPARTIDES 

LLARS COMPARTIDES. 
COHABITATGE PER A 
GENT GRAN AMB RENDES 
BAIXES 

80    8.054,07 €  1903000902/046 

31351 G63880165 

FUNDACIÓ 
INTERNACIONAL 
MIQUEL VALLS 
CONTRA 
L'ESCLEROSI 
LATERAL 
AMIOTRÒFICA 

SUPORT DOMICILIARI 
MULTIDISCIPLINARI 
DIRIGIT A PERSONES 
AFECTADES D'ESCLEROSI 
LATERAL AMIOTRÒFICA 
(ELA) I ALTRES MALALTIES 
DE LA MOTONEURONA 
(MM) I LES SEVES 
FAMÍLIES. 

80    8.054,07 €  1903000902/047 

30526 G64821309 
FUNDACIÓ 
PRIVADA ATENDIS 

PER UN TREBALL DIGNE! - 
PROGRAMA INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

80    8.054,07 €  1903000902/048 

31682 G58020124 
FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
BALMES 

APLICACIÓ MÒBIL PER LA 
PREVENCIÓ DE 
RECAIGUDES EN LES 
ADDICCIONS 

79    6.175,75 €  1903000902/049 

31458 G58190786 

ASSOCIACIÓ DE 
CONSUMIDORS DE 
MITJANS 
AUDIOVISUALS DE 
CATALUNYA (TAC) 

PROGRAMA D'EDUCACIÓ 
AUDIOVISUAL - 
ESPECIALITZACIÓ EN 
PREVENCIÓ DE TECNO-
ADDICCIONS 

79    6.175,75 €  1903000902/050 

31913 G61449104 

ASSOCIACIÓ 
COORDINADORA 
D'AJUDA UNIDA 
(ACAU) 

PROGRAMA D'ATENCIÓ 
INTEGRAL I D'INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL DE 
PERSONES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL AMB 
HABITATGES D'INCLUSIÓ 

79    6.175,75 €  1903000902/051 

31705 G63435614 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 
PROJECTE AURA 

AURA HABITAT 79    6.175,75 €  1903000902/052 

31777 G65009235 
FUNDACIÓ ÀMBIT 
PREVENCIÓ 

INTEGRACIÓ 
DROGODEPENDENTS 

79    6.175,75 €  1903000902/053 

31722 G65158735 
FUNDACIÓ PER A 
JOVES LA CARENA 

FUNDACIÓ PER A JOVES 
LA CARENA 

79    6.175,75 €  1903000902/054 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31278 G65715385 

FUNDACIÓ ACCIÓ, 
BENESTAR I 
DESENVOLUPAME
NT 

COMUNITAT ACTIVA PER 
LA INCLUSIÓ SOCIAL 

79    6.175,75 €  1903000902/055 

30129 G65955387 
ASSOCIACIÓ NO 
SOMOS INVISIBLES 

NO SOMOS INVISIBLES 79    6.175,75 €  1903000902/056 

31121 G60229846 

FORMACIÓ I 
TREBALL, 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 

ACTIVA'T EN LA RECERCA 
- IMPULSA'T 

78    6.097,58 €  1903000902/057 

31444 G64492713 
ASSOCIACIÓ 
AJUDAM-
PREDEGENT 

PROJECTE BITÀCORA 78    6.097,58 €  1903000902/058 

31369 G65616526 FUNDACIÓ ROURE BOTIGA SOLIDÀRIA 78    6.097,58 €  1903000902/059 

30760 F08237562 CIPO, SCCL 
ARTESANIA PER A LA 
INCLUSIÓ 2019 

78    4.000,00 €  1903000902/060 

31761 G58774415 

ASSOCIACIÓ 
COORDINADORA 
DE COL·LECTIUS 
DE PERSONES 
AMB 
DISCAPACITAT DE 
L'HOSPITALET 

GAUDIM DEL TEMPS DE 
LLEURE I MILLOREM LA 
QUALITAT DE VIDA 

77    6.019,41 €  1903000902/061 

30494 G59165100 

FUNDACIÓ 
PRIVADA PER A LA 
LLUITA CONTRA L' 
ESCLEROSI 
MÚLTIPLE 

ATENCIÓ INTEGRAL 
PSICOSOCIAL 

77    6.019,41 €  1903000902/062 

31888 G60531100 

ACIDH - 
ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAME
NT HUMÀ 

VALOR(S), INCLUSIÓ 
SOCIOLABORAL DE LES 
PERSONES AMB 
INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT 

77    6.019,41 €  1903000902/063 

31091 G60764370 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
SINDROME X 
FRÀGIL 

ATENCIÓ A PERSONES 
AMB LA SÍNDROME X 
FRÀGIL I 
ACOMPANYAMENT A LES 
SEVES FAMÍLIES 

77    6.019,41 €  1903000902/064 

31486 G61258935 

ASSOCIACIÓ CLUB 
ESPORTIU 
ESBONAT I 
AMISTAT 
BARCELONA 

ESPORT I OCI INCLUSIU 
COM A EINES D'INCLUSIÓ I 
RECONEIXEMENT SOCIAL 
PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

77    6.019,41 €  1903000902/065 

31222 G63282917 

ASSOCIACIÓ DE 
LES 
MUCOPOLISACARI
DOSIS I 
SINDROMES 
RELACIONATS 

PROMOCIÓ A LA 
AUTONOMIA PERSONAL 
DELS AFECTATS DE MPS I 
SÍNDROMES 
RELACIONATS- 
FISIOTERÀPIA A DOMICILI, 
PSICOTERÀPIA I LLAR MPS 
PER A NENS/ES 
HOSPITALITZATS 

77    6.019,41 €  1903000902/066 

31585 G64576739 
AIS, AYUDA A LA 
INFANCIA SIN 
RECURSOS 

AISBAND, MUSICA QUE 
INTEGRA. 

77    6.019,41 €  1903000902/067 
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31007 G65469645 

CENTRE DE 
RECURSOS 
AUTISME 
BARCELONA 
(CRAB) 
ASSOCIACIÓ 

SERVEI D'ATENCIÓ A 
FAMÍLIES ESPECIALITZAT 
EN TEA - SAFE 

77    6.019,41 €  1903000902/068 

31587 G66264953 
FUNDACIÓ 
ESPIGOLADORS 

PROGRAMA 
D'ESPIGOLAMENTS DE 
L'ÀREA METROPOLITANA 
DE BARCELONA: 
APOSTANT PER UN DRET 
A UNA ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE, 
PARTICIPATIVA I 
INCLUSIVA 

77    6.019,41 €  1903000902/069 

31383 G08974917 ASSOCIACIÓ TAPÍS 

AKTUA - ITINERARIS 
D'INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL AMB BECA 
SALARI PER A JOVES EN 
SITUACIÓ DE RISC 
D'EXCLUSIÓ 

76    5.941,23 €  1903000902/070 

31400 G28197564 

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA 
CONTRA EL 
CÁNCER (AECC) 

ATENCIÓ SOCIAL 
ONCOLÒGICA A FAMÍLIES 
VULNERABLES DE LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA. 

76    5.941,23 €  1903000902/071 

00006_19 G58658238 
ASSOCIACIÓ DIT I 
FET 

UNA LLAR PER SENSE 
SOSTRE 

76    5.941,23 €  1903000902/072 

30362 G60412251 

ASSOCIACIÓ 
DISCAPACITAT 
VISUAL 
CATALUNYA: 
B1+B2+B3 

INTEGRACIÓ SOCIAL DE 
LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT VISUAL A 
TRAVÉS DELS SERVEIS 
OFERTS I LES ACTIVITATS 
DE SENSIBILITZACIÓ 

76    5.941,23 €  1903000902/073 

30245 G62207444 FUNDACIÓ ADIMIR CAID MONTCADA 76    5.941,23 €  1903000902/074 

31251 G65192650 
ASSOCIACIÓ 
ELFAR 

ATENCIÓ I SUPORT A LES 
FAMÍLIES, ACTIVITATS I 
SENSIBILITZACIÓ EN 
SALUT MENTAL 

76    5.941,23 €  1903000902/075 

31438 G66310343 
ASSOCIACIÓ TATA 
INTI 

GRUPS DE CRIANÇA 
ITINERANTS ALS BARRIS: 
JOC, CURES I COMUNITAT 

76    5.941,23 €  1903000902/076 

30885 R0800314G 
CÀRITAS 
DIOCESANA DE 
BARCELONA 

SERVEI D'AJUDES 
ECONÒMIQUES 

76    5.941,23 €  1903000902/077 

30822 G59154740 

COORDINADORA 
DE JUBILATS I 
PENSIONISTES DE 
CATALUNYA 

GRANS VOLUNTARIS DE 
LA COMUNICACIO AMB LA 
GENT GRAN 

76    2.150,00 €  1903000902/078 

31335 F61800843 

DELTA COL·LECTIU 
DE 
PROFESSIONALS 
DEL 
DESENVOLUPAME
NT INFANTIL, SCCL 

LA SALETA, AULA 
D'ATENCIÓ 
ESPECIALITZADA PER A 
INFANTS AMB GREU 
DISCAPACITAT DINS 
L'ESCOLA BRESSOL. 

75    5.863,06 €  1903000902/079 

32973 G08831000 

FUNDACIÓ 
PRIVADA CASAL 
BENÈFIC 
PREMIANENC 

CASAL BENÈFIC 
PREMIANENC, UNA 
RESIDÈNCIA SENSE 
SUBJECCIONS 

75    5.863,06 €  1903000902/080 
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31591 G58219874 ATRA ASSOCIACIÓ ACTUA 75    5.863,06 €  1903000902/081 

30875 G58511981 
FUNDACIÓ AVE 
MARIA 

LLARS DE VIDA 75    5.863,06 €  1903000902/082 

30422 G60465838 
GRUP CALIU-
INICIATIVES 
SOCIALS 

L'ATENEU DIVERS:UNA 
PROPOSTA INNOVADORA 
D'OCI I CULTURA 
INCLUSIUS EN L'ÀMBIT DE 
LA DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

75    5.863,06 €  1903000902/083 

31781 G63724405 
ASSOCIACIÓ 
SAÓPRAT 

SAÓ FAMÍLIES 75    5.863,06 €  1903000902/084 

31589 G64041353 
ALZHEIMER 
CATALUNYA 
FUNDACIÓ 

PERSONA I FAMÍLIA 75    5.863,06 €  1903000902/085 

31485 G64685274 
FUNDACIÓ 
PRIVADA GOEL 

MEFI-BOSET 75    5.863,06 €  1903000902/086 

31814 G65569659 
AFADIS BAIX 
MONTSENY 

ESPAI DE SERVEIS 
SOCIOEDUCATIUS PER 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I 
DESENVOLP.BAIX 
MONTSENY 

75    5.863,06 €  1903000902/087 

31543 G66762741 

ASSOCIACIÓ 
BELLÀNIMA, ESPAI 
D'EXPRESSIÓ PER 
A LA VELLESA 

MOVIMENT I EXPRESSIÓ 
CORPORAL PER A 
PERSONES GRANS 

75    5.863,06 €  1903000902/088 

31518 G66774126 
FUNDACIÓ CREU 
GROGA 

CREIXEMENT PERSONAL I 
SOCIAL EN L'ÀMBIT 
EDUCATIU 

75    5.863,06 €  1903000902/089 

31850 G81802290 

FUNDACIÓN 
INFANTIL RONALD 
MCDONALD - CASA 
RONALD 
MCDONALD 
BARCELONA 

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 

75    5.863,06 €  1903000902/090 

00013_19 G63202071 
FUNDACIÓ SALUT I 
ENVELLIMENT UAB 

COMPARTINT RECORDS 
DE FÚTBOL 

75    5.500,00 €  1903000902/091 

31550 G58452210 
CAE, FORMACIÓ I 
SERVEIS 
SOCIOCULTURALS 

LÚCIDS. PROJECTE 
D'ACOMPANYAMENT I 
REFORÇ PERSONAL I 
ESCOLAR A 
ADOLESCENTS 

75    5.400,00 €  1903000902/092 

31614 F08852279 
COOPERATIVA DE 
TREBALL 
CALANDRA SCCL 

INTEGRACIO SOCIO 
CULTURAL DE LES 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL, MENTAL I 
FÍSICA DE CALANDRA 

75    5.000,00 €  1903000902/093 

31126 G08317059 
AUXILIA-
BARCELONA 

"COHESIONANT 
VOLUNTATS" 

75    4.850,00 €  1903000902/094 

31442 G63552814 

PICAM, 
ASSOCIACIÓ 
PREVENCIÓ I 
INFORMACIÓ DE 
CÀNCER MOLINS 

EL FIL DE LA VIDA 75    4.765,00 €  1903000902/095 
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31345 G62957212 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
USZHEIMER PER A 
MALALTIES 
NEURODEGENERA
TIVES 

GRUP DE SUPORT A 
FAMÍLIES CUIDADORES 
D'ALZHEIMER 

75    4.725,00 €  1903000902/096 

31754 G60188521 
ELS AMICS DE LA 
PLAÇA SANTA 
MADRONA 

SUPORT I COL.LABORACIÓ 
AMB EL PROGRAMA 
BAIXEM AL CARRER 

75    3.450,00 €  1903000902/097 

30909 G60332806 

ASSOCIACIÓ DE 
JUBILATS I 
PENSIONISTES 
CASAL D'AVIS DE 
FOGLUEROLES 

TALLER D'ESTIMULACIÓ 
COGNTIIVA PER A GENT 
GRAN A TRAVÉS DE LA 
CUINA I LES OLORS: 
PASSAT I PRESENT AMB 
ELS SENTITS 

75       400,00 €  1903000902/098 

31828 F61969093 

INTEGRACIÓ 
SOCIAL DE 
MENORS (ISOM) 
SCCL 

ESPAI SOCIOEDUCATIU 
LLEFIÀ-SERVEI DE 
SUPORT A LES FAMÍLIES 
AMB INFANTS DE 0 A 3 
ANYS EN SITUACIÓ DE 
RISC. ESPAI FAMILIAR LA 
TRIBU. 

74    3.815,66 €  1903000902/099 

31708 F65633703 L'ESTOC SCCL 

MILLORA DE 
L'OCUPABILITAT I SUPORT 
AL TREBALL DE LES 
PERSONES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL 

74    3.815,66 €  1903000902/100 

31357 G08339871 
FUNDACIÓ 
PRIVADA I 
BENÈFICA ASSIS 

FOMENTEM L'AUTONOMIA 
EN LA VIDA DIÀRIA . UNA 
CASA PLENA DE VIDA . 

74    3.815,66 €  1903000902/101 

31606 G08496622 

UNIÓ DE JUBILATS 
I PENSIONISTES 
DE LA UGT DE 
CATALUNYA 

NOVES TECNOLOGIES 
PER LA GENT GRAN 

74    3.815,66 €  1903000902/102 

31149 G08569303 
ASSOCIACIÓ 
ESCLAT 

TERÀPIA ASSISTIDA AMB 
GOSSOS 

74    3.815,66 €  1903000902/103 

30881 G08638926 

ASOCIACIÓN 
PROTECTORA CAN 
ENSENYA PARA LA 
PROMOCIÓN 
SOCIAL DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

SERVEI D'ATENCIÓ DIÀRIA 
CAN ENSENYA PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

74    3.815,66 €  1903000902/104 

31129 G08973224 

INSTITUT DE 
TREBALL SOCIAL I 
SERVEIS SOCIALS 
(INTRESS) 

EL VINCLE 
MATERNOINFANTIL 

74    3.815,66 €  1903000902/105 

30464 G58253980 
CLUB ESPORTIU 
DISCAPACITATS 
SAN RAFAEL 

CAPACITACIO I 
SUFICIENCIA 

74    3.815,66 €  1903000902/106 

31764 G58433756 SIDA STUDI 

AVALUACIÓ D'UNA PROVA 
PILOT D'EDUCACIÓ 
AFECTIVO-SEXUAL EN 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

74    3.815,66 €  1903000902/107 
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30725 G58864679 
ASPAYM 
CATALUNYA 

ASSISTÈNCIA PERSONAL I 
PROMOCIÓ PER A LA VIDA 
AUTÒNOMA DE PERSONES 
AMB GRAN DISCAPACITAT 
FÍSICA 2019. AMPLIACIÓ 
ALS MUNICIPIS DE LA 
PROVINCIA DE BCN 

74    3.815,66 €  1903000902/108 

31157 G60729084 
ASSISTÈNCIA I 
GESTIÓ INTEGRAL, 
FP 

PROGRAMA D'ATENCIÓ 
INTEGRAL A INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA EN 
SITUACIÓ DE RISC SOCIAL 
I LES SEVES FAMÍLIES 
(PAIF) 

74    3.815,66 €  1903000902/109 

31827 G61314621 
FUNDACIÓ ELS 
XIPRERS 

ATENCIÓ INTEGRAL A LES 
PERSONES AMB TEA, 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I 
TRASTORNS DE 
CONDUCTA 

74    3.815,66 €  1903000902/110 

31370 G61409678 
LA FUNDACIÓ 
RUBRICATUS 

"APROPA LECTURA":LA 
BIBLIOTECA A LA TEVA 
LLAR AMB LA FUNDACIÓ 
RUBRICATUS". 

74    3.815,66 €  1903000902/111 

31336 G61688560 

ASSOCIACIÓ 
ESPANYOLA DE LA 
SÍNDROME 
CORNELIA DE 
LANGE 

PROGRAMA D'ATENCIÓ 
FAMILIAR AMB INFANTS 
AMB LA SÍNDROME 
CORNELIA DE LANGE 

74    3.815,66 €  1903000902/112 

31517 G62079991 
FUNDACIÓ BM. 
GRANOLLERS 

BM. GRANOLLERS 
SPECIAL 

74    3.815,66 €  1903000902/113 

30808 G62123484 PALLAPUPAS 

L'HUMOR COM A EINA PER 
AL BENESTAR DELS 
PACIENTS D'HOSPITALS I 
DE LES SEVES FAMÍLIES. 

74    3.815,66 €  1903000902/114 

31356 G62564372 
FUNDACIÓ ANA 
RIBOT 

REGALA SOMRIURES 74    3.815,66 €  1903000902/115 

31104 G62893128 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
HOSPITALITAT 
MARE DE DÉU DE 
LOURDES 

PISOS D'ACOLLIDA PER A 
PERSONES MALALTES I 
ELS SEUS CUIDADORS/ES 
DESPLAÇATS A 
BARCELONA 

74    3.815,66 €  1903000902/116 

31683 G63239115 FUNDACIÓ AROA 

PROJECTE DAMARA PER 
L'ATENCIÓ A LA SALUT 
MENTAL DE LA INFÀNCIA I 
L'ADOLESCÈNCIA EN 
SITUACIÓ DE RISC 
PSICOSOCIAL 

74    3.815,66 €  1903000902/117 

31529 G64147184 

FUNDACIÓ 
INSTITUT DE 
REINSERCIÓ 
SOCIAL 

CASAL EN FAMÍLIA DEL 
BARRI DE LA PAU. 

74    3.815,66 €  1903000902/118 

31028 G65026429 
FUNDACIÓN 
PALIACLINIC 

SUPORT EMOCIONAL I 
ACOMPANYAMENT A NENS 
I NENES AMB MALALTIA 
AVANÇADA I LES SEVES 
FAMÍLIES, EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

74    3.815,66 €  1903000902/119 

31674 G65187056 
FUNDACIÓ TAC 
OSONA 

COS SA, MENT SANA 74    3.815,66 €  1903000902/120 
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31496 G65258659 
ASSOCIACIÓ PER 
LA INSERCIÓ 
SOCIAL I LABORAL 

PISOS ASSISTITS: 
TRAJECTE I ELNA 

74    3.815,66 €  1903000902/121 

31372 G65731374 
FUNDACIÓ 
INTERMEDIA 

LLENÇA'T: ITINERARIS 
PROFESSIONALITZADORS 
AMB GARBET. EMPRESA 
D'INSERCIÓ 

74    3.815,66 €  1903000902/122 

31398 G65858169 

ASSOCIACIÓ 
L'ESTEL - 
ASSOCIACIÓ PRO 
PERSONES EN 
RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

PROJECTE SOCIAL DE 
L'ASSOCIACIÓ ESTEL 2019: 
OCI I LLEURE, TERÀPIA 
OCUPACIONAL I 
AUTONOMIA A LA LLAR 

74    3.815,66 €  1903000902/123 

31471 G66690801 

ENTRESOL, 
ASSOCIACIÓ PER 
L'HABITATGE I LA 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

TRANSICIÓ A LA PRÒPIA 
LLAR."PIS DE GRÀCIA" 

74    3.815,66 €  1903000902/124 

31746 G73038457 

FUNDACIÓN 
DIAGRAMA 
INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

PROGRAMA 
D'ALFABETITZACIÓ I 
ENSENYAMENT DE LA 
LECTOESCRIPTURA PER A 

74    3.815,66 €  1903000902/125 

31568 R0801973I 

CÀRITAS 
DIOCESANA DE 
SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

ACOLLIDA I ATENCIÓ A 
PERSONES I FAMÍLIES EN 
SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT SOCIAL A 
LA 

74    3.815,66 €  1903000902/126 

30891 G61097341 

FEDERACIÓ 
ESPORTIVA DE 
SORDS DE 
CATALUNYA 

INTEGRACIÓ DE LES 
PERSONES SORDES A 
TRAVÉS DE L'ESPORT 

74    3.395,00 €  1903000902/127 

30056 G65149601 

ASSOCIACIÓ DE 
SORDCECS DE 
CATALUNYA 
(ASOCIDECAT) 

SERVEI D'ATENCIÓ A 
PERSONES SORDCEGUES 
(SAPSC) 

74    2.800,00 €  1903000902/128 

30707 G60554425 
CLUB ESPORTIU 
HORITZÓ 1994 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES 
ADAPTADES COM A EINA 
D'INCLUSIÓ DE LES 
PERSONES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL 
AL VALLÈS OCCIDENTAL 

74    2.764,00 €  1903000902/129 

31342 G59551119 CEMFIS 
LA DISCAPACITAT NO ENS 
LIMITA, NO HO FACIS TU 

74    2.250,00 €  1903000902/130 

00001_19 G66220153 CUIDA LA VIDA 
DANSANT SENSE 
ETIQUETES 

74    2.000,00 €  1903000902/131 

31801 G65031817 
ASSOCIACIÓ 
EXCURSIONISTA 
ALTIPLÀ 

CAMINANT CAP AL FUTUR 74    1.200,00 €  1903000902/132 

31284 F59197996 FEMAREC, SSCL FER+SA GRAN 73    3.764,10 €  1903000902/133 

31394 G08575441 ASPASIM 
EL BOTÓ MÀGIC, UNA 
COMPANYIA DE 
CONTACONTES INCLUSIVA 

73    3.764,10 €  1903000902/134 

31542 G08610453 

CENTRE 
RECREATIU I 
CULTURAL DE 
PERSONES 
SORDES - 
CERECUSOR 

ACCÈS A LA 
COMUNICACIÓ: 
INTERPRETACIÓ A LA 
LLENGUA DE SIGNES I 
MEDIACIÓ COMUNICATIVA 

73    3.764,10 €  1903000902/135 
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30929 G58711037 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA PER LA 
INFÀNCIA 
MALTRACTADA - 
ACIM 

DRETS EN ACCIÓ: BON 
TRACTE ALS INFANTS I 
ADOLESCENTS 

73    3.764,10 €  1903000902/136 

30880 G60037348 
ASSOCIACIÓ 
ECOSERVEIS 

FUEL POVERTY GROUP: 
XARXA PER L'ERADICACIÓ 
DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA EN 
COL·LECTIUS EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT 
SOCIAL 

73    3.764,10 €  1903000902/137 

31749 G60739687 

ASSOCIACIÓ 
D'INTERVENCIÓ EN 
DROGODEPENDÈN
CIES D'EGARA 
(AIDE) 

CENTRE DE DIA COS 
SERVIM 

73    3.764,10 €  1903000902/138 

31322 G61197653 
FEDERACIÓ 
CATALANA DE 
L'ESPLAI 

APRENDRE + DIVERTIR-SE 
= ÈXIT EDUCATIU 

73    3.764,10 €  1903000902/139 

31055 G62944939 
CAMINANT 
PLEGATS EN EL 
DOL 

SERVEI 
D'ACOMPANYAMENT EN 
EL DOL 

73    3.764,10 €  1903000902/140 

31513 G63424519 
FUNDACIÓ 
PRIVADA GERMINA 

INFANTS, ADOLESCENTS I 
FAMÍLIES MILLORANT EL 
BARRI 

73    3.764,10 €  1903000902/141 

99011_19 G65687493 
ASOCIACIÓN 
GRUPO TEATRO 
IMAGINA 

PROJECTE IMAGINA 2019 73    3.764,10 €  1903000902/142 

31337 Q5856227C 
FEDERACIÓ 
CATALANA DE 
VELA 

INSERVELA: FORMACIÓ I 
INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
PER JOVES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

73    3.764,10 €  1903000902/143 

31501 G62648555 
LOTUS BLAU 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 

CUIDEM ELS GRANS 73    2.500,00 €  1903000902/144 

30980 G59497149 
ASSOCIACIÓ DE 
JUBILATS DE 
TARADELL 

TALLER DE CONEIXEMENT 
DE LA CULTURA ANGLESA 
I EL SEU IDIOMA: SPEAK 
ENGLISH AND FUN! 

73       800,00 €  1903000902/145 

30940 G59774059 
ASSOCIACIÓ 
CASAL D'AVIS EL 
PUIG 

TALLER DE LLEURE, 
SALUT I PARTICIPACIÓ 
PER A GENT GRAN 

73       330,00 €  1903000902/146 

31944 F65735714 TARPUNA SCCL 
SERVEI 
D'ACOMPANYAMENT 
ENERGETIC 

72    3.712,54 €  1903000902/147 

30883 G08917247 

ASSOCIACIÓ 
D´ALCOHÒLICS 
REHABILITATS DE 
SANTA COLOMA 
DE GRAMENET 

ATENCIÓ GLOBAL A 
MALATS ALCOHÒLICS I 
LES SEVES FAMÍLIES 

72    3.712,54 €  1903000902/148 

31897 G08955411 
ASSOCIACIÓ 
ESTEL 

ATENCIÓ I 
ASSESSORAMENT 
PSICOSOCIAL PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I LES 
SEVES FAMÍLIES 

72    3.712,54 €  1903000902/149 
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31363 G08971749 
INSTITUCIÓ 
BENÈFICA AMICS 
DELS AVIS 

LA RÍTMICA APLICADA AL 
MÓN DE LES DEMÈNCIES 
V 

72    3.712,54 €  1903000902/150 

31755 G55074868 
ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA XERA 

ACTIVITAT A CAVALL PER 
A PERSONES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL 

72    3.712,54 €  1903000902/151 

31825 G58061052 

ASPAYFACOS 
ASSOCIACIÓ 
PARES, MARES I 
TUTORS DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
PSÍQUICA 

ANEM TOTS AL CASAL 
2019 

72    3.712,54 €  1903000902/152 

31758 G58276072 
ASSOCIACIÓ 
CATALANA PER AL 
PARKINSON 

ATENCIÓ I SUPORT A LES 
FAMÍLIES CUIDADORES DE 
PERSONES AFECTADES 
PER LA MALALTIA DE 
PARKINSON 

72    3.712,54 €  1903000902/153 

31207 G58500786 
CLUB 
MUNTANYENC 
SANT CUGAT 

DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL I INCLUSIÓ DE 
LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT/DIVERSITA
T FUNCIONAL A TRAVÉS 
DE L'ATLETISME 

72    3.712,54 €  1903000902/154 

31800 G60515707 

ASSOCIACIÓ PER 
A LA SALUT 
FAMILIAR I 
COMUNITÀRIA 
VENTIJOL 

CRUILLA 72    3.712,54 €  1903000902/155 

31403 G60526068 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE LA 
SÍNDROME DE 
RETT 

PROGRAMA 
D'INTERVENCIONS 
ADREÇADES A LES NOIES 
AMB LA SÍNDROME DE 
RETT I LES SEVES 
FAMÍLIES. 

72    3.712,54 €  1903000902/156 

30820 G60605318 

AACIC. 
ASSOCIACIÓ 
CARDIOPATIES 
CONGÈNITES 

ATENCIÓ PSICOSOCIAL A 
PERSONES AFECTADES 
PER CARDIOPATIES I LES 
SEVES FAMÍLIES 

72    3.712,54 €  1903000902/157 

31364 G61183216 

CENTRE DE 
PROMOCIÓ 
SOCIAL FRANCESC 
PALAU 

FES QUE TOT RODI 72    3.712,54 €  1903000902/158 

30727 G61377586 
FUNDACIÓ 
PRIVADA ADANA 

PREVENCIÓ DE 
L'EXCLUSIÓ SOCIAL DE 
NENS I JOVES AMB TDAH I 
ALTRES TRASTORNS DEL 
NEURODESENVOLUPAME
NT 

72    3.712,54 €  1903000902/159 

31391 G62781935 
CENTRE 
D'ACOLLIDA ASSÍS 

ATENCIÓ INTEGRAL A 
PERSONES EN SITUACIÓ 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

72    3.712,54 €  1903000902/160 

31732 G63448799 
ASSOCIACIÓ 
ASPERGER DE 
CATALUNYA 

TEA EN FEMENÍ 72    3.712,54 €  1903000902/161 
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31900 G63974380 

ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS 
MALALTS 
ALZHEIMER 
MARESME 

UNITAT TERAPÈUTICA I DE 
RESPIR FAMILIAR AL 
MARESME 

72    3.712,54 €  1903000902/162 

31301 G64107188 

ONCOVALLÈS, 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 
GRANOLLERS I 
V.O.CONTRA EL 
CÀNCER 

TALLERS TERAPÈUTICS - 
GRUPS D'AJUDA MÚTUA 

72    3.712,54 €  1903000902/163 

30387 G64722655 

FUNDACIÓ 
PRIVADA PER A LA 
PROMOCIÓ DE 
L'ESPORTISTA 
ADAPTAT 

AQUAZUL: ESCUELA DE 
NATACIÓN ADAPTADA E 
INCLUSIVA 

72    3.712,54 €  1903000902/164 

31715 G65075384 

ASSOCIACIÓ 
SUSOESPAI. 
CREACIÓ I SALUT 
MENTAL 

VIDART 72    3.712,54 €  1903000902/165 

31826 G65100141 
ASSOCIACIÓ D'OCI 
INCLUSIU SARAU 

TEMPOS ATENCIÓ 
INTEGRAL A LES 
PERSONES 

72    3.712,54 €  1903000902/166 

31855 R0801934A 
CÀRITAS 
DIOCESANA DE 
TERRASSA 

ESPAI GRUPAL 
D'ACOLLIDA PER DONES 
EN RISC D'EXCLUSIÓ I 
PROBLEMES DE SALUT 
MENTAL. 

72    3.712,54 €  1903000902/167 

30767 F61054706 

GSIS (GRUP 
SERVEIS 
INICIATIVA SOCIAL) 
SCCL 

EL IOGA, UNA EINA 
EXCEL·LENT PER A POSAR 
EN PRÀCTICA LA INCLUSIÓ 
SOCIAL DE LES 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL : TALLERS 
INCLUSIUS. 

72    2.524,50 €  1903000902/168 

31848 G08931974 
MINYONS 
ESCOLTES I GUIES 
DE CATALUNYA 

FEM CAU, FEM 
COMUNITAT 

71    3.660,97 €  1903000902/169 

31428 G58311564 
CLUB INFANTIL 
JUVENIL SANFELIU 
- SANT ILDEFONS 

CASAL JOVE 2019 71    3.660,97 €  1903000902/170 

31892 G58312489 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES 
PARTICIPANTS 
ÀGORA 

PROMOCIÓ DE LA SALUT 
MENTAL 

71    3.660,97 €  1903000902/171 

31266 G61240958 RATIO 
RATIO: GENERANT 
OPORTUNITATS 

71    3.660,97 €  1903000902/172 

31765 G61749917 
SALUT MENTAL 
CATALUNYA 
ASSOCIACIÓ 

PROJECTE BON DIA! 71    3.660,97 €  1903000902/173 
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31283 G62310123 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE 
MALALTS 
D'ALZHEIMER I 
ALTRES 
DEMÈNCIES DEL 
BAGES, 
BERGUEDÀ, 
MOIANÈS I 
SOLSONÈS 

GRUPS D'AJUDA MÚTUA 71    3.660,97 €  1903000902/174 

31429 G62880752 
ORATGE 
ASSOCIACIÓ 

INCLUSIÓ A LA 
COMUNITAT A TRAVÉS 
DEL LLEURE : PER A 
INFANTS, JOVES I ADULTS 
AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I FÍSICA. 

71    3.660,97 €  1903000902/175 

31273 G65052029 

ASSOCIACIÓ 
D'HEMOGLOBINÚRI
A PAROXÍSTICA 
NOCTURNA (HPN) 

VIURE AMB HPN: SUPORT 
INTEGRAL A PERSONES 
AFECTADES I ALS SEUS 
FAMILIARS 

71    3.660,97 €  1903000902/176 

30947 G65289712 
CLUB ESPORTIU 
FEM ESPORT 
MATARÓ 

FEM ESPORT, FEM SALUT ! 71    3.660,97 €  1903000902/177 

31656 G65606238 FUNDACIÓN RETO 
ELS CAPS DE SETMANA 
DEL PIS DE TRANSICIÓ A 
LA VIDA INDEPENDENT 

71    3.660,97 €  1903000902/178 

31493 G65671828 
ACTIVAMENT 
CATALUNYA 
ASSOCIACIÓ 

PROGRAMA INTEGRAL DE 
CAPACITACIÓ I 
EMPODERAMENT DE LA 
BASE SOCIAL PER 
L'AUTOGESTIÓ I LA 
INCLUSIÓ 

71    3.660,97 €  1903000902/179 

31936 G66395666 

ALBERT ESPELT 
MANRIQUE 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 

CENTRE SOCIOEDUCATIU, 
ESPAI DE JOC I ESPAI DE 
CRIANÇA FUNDACIÓ 
ALBERT 

71    3.660,97 €  1903000902/180 

31459 G66455361 

ASSOCIACIÓ 
SOLIDÀRIA AMB LA 
TERCERA EDAT - 
ASTE BARCELONA 

EL VOLUNTARIAT SOCIAL 
COM A CAMÍ EN LES 
RELACIONS 
INTERGENERACIONALS 

71    3.660,97 €  1903000902/181 

31723 G67175729 
ASSOCIACIÓ 
INSTITUT TRIVIUM 
FORMACIÓ 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
UNIDAD ESPECIALIZADA 
DE TRASTORNOS 
ADQUIRIDOS DE LA 
COMUNICACIÓN 

71    3.660,97 €  1903000902/182 

30806 R0801621D 
CÀRITAS 
PARROQUIAL DE 
BERGA 

ANANT MÉS ENLLÀ 71    3.660,97 €  1903000902/183 

31548 W0016043B AFEV 
ENTÀNDEM, MENTORIA 
SOCIAL PER A JOVES I 
INFANTS 

71    3.660,97 €  1903000902/184 

31655 G66161944 
EL ROURE 
ACOMPANYAMENT 
DE REFERÈNCIA 

FENT RUTA 71    3.000,00 €  1903000902/185 

30327 G64861412 
ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES EL 
TRENCADÍS 

TRENCADÍS DE 
CAPACITATS 

71    2.600,00 €  1903000902/186 
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31326 G63252100 
ASSOCIACIÓ DEL 
CASAL D'AVIS DE 
LA LLACUNA 

EXCURSIONS CULTURALS 
PER A LA GENT GRAN, 
MOU-TE I FES CULTURA! 

71    1.110,00 €  1903000902/187 

31209 G58318817 AVV DE SANT PAU TOT A PUNT! 71    1.100,00 €  1903000902/188 

30819 G59165316 
LLAR DEL 
PENSIONISTA 
LILLET 

LA PARTICIPACIÓ DE LA 
GENT GRAN COM A 
TERÀPIA COMUNICATIVA 

71       900,00 €  1903000902/189 

31600 G08612863 

ASIL HOSPITAL DE 
LA GARRIGA 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 

LLEURE A LA TERCERA 
EDAT 

70    3.609,41 €  1903000902/190 

31890 G58039850 
CLUB BÀSQUET 
GAVÀ 

PROGRAMA ESPORTIU DE 
SUPORT A LA DIVERSITAT 

70    3.609,41 €  1903000902/191 

30501 G58419938 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE 
MALALTS 
MENTALS DE 
CATALUNYA 
(AFAMMCA) 

FAMÍLIA PRESENT. 
PROGRAMA 
D'INTERVENCIÓ 
PSICOSOCIAL EN L'ÀMBIT 
DE LA SALUT MENTAL. 

70    3.609,41 €  1903000902/192 

31365 G59429290 

ASSOCIACIÓ 
COMPARTIR - 
GRUP SOCIAL 
MARISTA 

MATERNO-INFANTIL ESPAI 
QUITXALLA 

70    3.609,41 €  1903000902/193 

30316 G59898502 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS 
GITANES DE 
CATALUNYA 

AMEN LAS SAMAS 70    3.609,41 €  1903000902/194 

31599 G59899260 
GRUP D'ESPLAI LA 
FÀBRICA DE CAN 
TUSELL 

CASAL DIARI PER A 
INFANTS 

70    3.609,41 €  1903000902/195 

31088 G60016334 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA LA 
LLAR DE 
L'AFECTAT 
D'ESCLEROSI 
MÚLTIPLE 

PLA INTEGRAL PER A 
PERSONES AMB 
ESCLEROSI MÚLTIPLE 

70    3.609,41 €  1903000902/196 

31884 G60111515 

ASSOCIACIÓ DE 
MALALTS DE 
CROHN I COLITIS 
ULCEROSA DE 
CATALUNYA 

PROGRAMA D'ATENCIÓ 
SOCIOSANITÀRIA A LES 
PERSONES AFECTADES 
DE CROHN I COLITIS 
ULCEROSA A CATALUNYA 

70    3.609,41 €  1903000902/197 

31531 G60338878 
ASSOCIACIÓ 
VALLÈS AMICS DE 
LA NEUROLOGIA 

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I 
ASSESSORAMENT SOCIAL 

70    3.609,41 €  1903000902/198 

30998 G60427523 
ASSOCIACIÓ 
ACTUAVALLÈS 

BUGADERIA SOLIDÀRIA 
D'ACTUAVALLÈS 

70    3.609,41 €  1903000902/199 

31868 G60805215 

FUNDACIÓ ACE, 
INSTITUT CATALÀ 
DE 
NEUROCIÈNCIES 
APLICADES 

TÉ LA MALALTIA 
D'ALZHEIMER...I ARA QUÈ 
FEM? AULA DE 
CUIDADORS 

70    3.609,41 €  1903000902/200 

31447 G61003273 

ASSOCIACIÓ DE 
MALALTS I 
TRASPLANTATS 
HEPÀTICS DE 
CATALUNYA 

SUPORT I 
ACOMPANYAMENT A 
PERSONES AMB 
MALALTIES HEPÀTIQUES, 
TRASPLANTADES I LES 
SEVES FAMÍLIES 

70    3.609,41 €  1903000902/201 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31334 G61019642 
ASSOCIACIÓ 
INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 

LLAR PER A PERSONES EN 
EXTREMA POBRESA 

70    3.609,41 €  1903000902/202 

30505 G61095220 

ASSOCIACIÓ DE 
TRASPLANTATS 
CARDÍACS CORS 
NOUS 

TENIM UN GRAN COR, I 
VOLEM AJUDA. PIS 
D'ACOLLIDA PER 
TRASPLANTATS CARDÍACS 

70    3.609,41 €  1903000902/203 

31310 G61225918 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
AVISMÓN-
CATALUNYA 

"JO AJUDO UN AVI, I TU?". 
ACOMPANYAMENT, 
SUPORT I BON TRACTE A 
LES PERSONES GRANS. 

70    3.609,41 €  1903000902/204 

31769 G61356689 
ASSOCIACIÓ PUNT 
DE REFERÈNCIA 

GR16-18: MENTORIA I ART 
PER AFRONTAR 
L'EMANCIPACIÓ DELS 
ADOLESCENTS TUTELATS 

70    3.609,41 €  1903000902/205 

31525 G62670187 
FUNDACIÓ 
PRIVADA IDEA 

DONA PANDORA: 
FEMINITZEM LES 
OPORTUNITATS DE FUTUR 

70    3.609,41 €  1903000902/206 

31911 G63214043 

FUNDACIÓ 
QUATRE VENTS, 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 

SERVEI D'ATENCIO 
D'INFANTS I FAMÍLIES 
QUATRE VENTS (SAIF) 

70    3.609,41 €  1903000902/207 

31367 G63369755 
FUNDACIÓ JUBERT 
FIGUERAS 

CUIDA'T I CUIDEM # 
ACOMPANYAMENT A 
FAMÍLIES DE MALALTS 
INGRESSATS EN CENTRES 
HOSPITALARIS DE 
BARCELONA, 
DESPLAÇATS I SENSE 
RECURSOS. 

70    3.609,41 €  1903000902/208 

31520 G63512412 
FUNDACIÓ 
PRIVADA SALUT 
ALTA 

A100 70    3.609,41 €  1903000902/209 

31882 G63721963 

COMISSIÓ 
CATALANA 
D'AJUDA AL 
REFUGIAT 

SERVEI D'ATENCIÓ 
JURÍDICA 
ESPECIALITZADA PER A 
PERSONES SOL·LICITANTS 
D'ASIL I REFUGIADES EN 
RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

70    3.609,41 €  1903000902/210 

31878 G64373608 
FUNDACIÓ 
DESENVOLUPAME
NT COMUNITARI 

FESTES POPULARS 
ACCESSIBLES 

70    3.609,41 €  1903000902/211 

31938 G64644545 
FUNDACIÓ 
PRIVADA SUMMAE 

CANGURS 
ESPECIALITZATS 

70    3.609,41 €  1903000902/212 

31236 G65497265 
ASSOCIACIÓ 
ARTRANSFORMA 

MUSICA I COMUNITAT. 
POTS QUE INSPIREN 

70    3.609,41 €  1903000902/213 

30262 G66169954 
ASSOCIACIÓ 
TANDEM TEAM 
BARCELONA 

ATENCIÓ A LA SEXUALITAT 
DE PERSONES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL I 
INTEL·LECTUAL 

70    3.609,41 €  1903000902/214 

31499 G66241993 
ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL 
L'ALTRE FESTIVAL 

L'ALTRE - 
ASSESSORAMENT I 
FORMACIÓ EN ARTS 
ESCÈNIQUES I SALUT 
MENTAL 

70    3.609,41 €  1903000902/215 

31481 G66546581 

EPISTEME. 
INVESTIGACIÓN E 
INTERVENCIÓN 
SOCIAL 

EDUGAM. BONES 
PRÀCTIQUES PER A 
PREVENIR LES APOSTES 
ON/OFFLINE 

70    3.609,41 €  1903000902/216 
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31242 G66665464 
FUNDACIÓ 
DIDÀCTICA 
CATALUNYA 

TERCER CURS INTENSIU A 
MATARÓ D’IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA EN CATALÀ I 
CASTELLÀ PER A INFANTS 
QUE CURSEN PRIMÀRIA, 
PROCEDEIXEN DE 
FAMÍLIES D’ORIGEN 
MIGRAT, I PRESENTEN 
GREUS MANCANCES EN 
UN O EN AMBDÓS 
IDIOMES, I CURS 
PARAL·LEL PER A LES 
MARES ACOMPANYANTS 
QUE HO PRECISIN 

70    3.609,41 €  1903000902/217 

34126 G66940024 
ASSOCIACIÓ 
INCLÚS 

INCLÚS, CINEMA I 
DISCAPACITAT 

70    3.609,41 €  1903000902/218 

31395 R0800324F 
PARRÒQUIA SANT 
JOAN D'HORTA 

CALIU ESPAI 
D'ACOLLIMENT 

70    3.609,41 €  1903000902/219 

31286 R0800544I 
CÀRITAS 
INTERPARROQUIA
L DE MATARÓ 

CASAL OBERT: REFORÇ 
EDUCATIU DE PRIMÀRIA I 
SECUNDÀRIA 

70    3.609,41 €  1903000902/220 

31703 R1700016G 
CÀRITAS 
DIOCESANA DE 
GIRONA 

TALLERS D'ACOLLIDA 
LINGÜÍSTICA I CULTURAL - 
TALC 

70    3.609,41 €  1903000902/221 

31064 R5800587G 

OBLATAS DEL 
SANTÍSSIM 
REDEMPTOR 
BARCELONA 

DONA I PROSTITUCIÓ: 
ATENCIÓ SOCIAL I 
PROCÉS D'INCLUSIÓ 

70    3.609,41 €  1903000902/222 

31704 G58116815 
ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA 
BASQUET BERGA 

M'HI VOLS? 70    2.233,45 €  1903000902/223 

31865 F08388043 
TALLER ESCOLA 
BARCELONA SCCL 

FORMACIONS D'HÀBITS DE 
VIDA SALUDABLE I DE 
SEXUALITAT PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

69    2.236,73 €  1903000902/224 

31657 F08670077 
TALLER ÀURIA 
SCC 

SUPORT FAMILIAR EN 
AUTODETERMINACIÓ DE 
LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I 
DESENVOLUPAMENT 

69    2.236,73 €  1903000902/225 

31440 G08814717 

LLAR DE 
PERSONES 
SORDES DE 
BADALONA 

ESTABLINT PONTS 
COMUNICATIUS 

69    2.236,73 €  1903000902/226 

31830 G17695768 
FUNDACIÓ 
PRIVADA ASTRES 

ME'N SURTO SOL/A! 69    2.236,73 €  1903000902/227 

31846 G58138785 
FUNDACIÓ 
PRIVADA HORITZÓ 
DEL BERGUEDÀ 

PINTEM I RESTAUREM 
L'ESTIGMA 

69    2.236,73 €  1903000902/228 

31586 G58682196 

FUNDACIÓ 
PRIVADA PRO 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 
CATALONIA 

"SÍ, SÓC JO" - PROJECTE 
TEATRAL D'INSERCIÓ 
SOCIAL I EDUACIÓ EN ELS 
ARTS ESCÈNIQUES 

69    2.236,73 €  1903000902/229 
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29979 G59133520 
LLIGA 
REUMATOLOGICA 
CATALANA 

PROGRAMA D'ATENCIÓ 
PSICOSOCIAL I PROMOCIÓ 
DE L'AUTONOMIA 

69    2.236,73 €  1903000902/230 

31738 G59516062 

ASSOCIACIÓ DE 
PARES D'ALUMNES 
DE LA 
COOPERATIVA 
INDUSTRIAL 
D'ENSENYAMENT 
REL 

BÀSQUET: ESPORT I 
IL·LUSIÓ (ESCOLA DE 
BASQUET PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I DEL 
DESENVOLUPAMENT- DID) 

69    2.236,73 €  1903000902/231 

31663 G61246401 

ASSOCIACIÓ DE 
PARES DE NENS 
SORDS DE 
CATALUNYA 

COMUNICAR DINS LA 
FAMÍLIA 

69    2.236,73 €  1903000902/232 

31255 G61493854 FUNDACIÓ ICTUS 
VIURE DESPRÉS D’UN 
ICTUS 

69    2.236,73 €  1903000902/233 

31672 G61779088 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
CATALANA 
COMTAL 

CONSTRUEIX-TE 69    2.236,73 €  1903000902/234 

31413 G62008776 ASAUPAM 

INTERVENCIO ESPECIFICA 
SOBRE CONSUM DE 
DROGUES EN MEDI OBERT 
AMB MENORS NO 
ACOMPANYATS MENAS 

69    2.236,73 €  1903000902/235 

31918 G62188214 

FEDERACIÓ 
D'ENTITATS AMB 
PROJECTES I 
PISOS ASSISTITS - 
FEPA 

ESPAI JOVE OBERT A 
TOTHOM 

69    2.236,73 €  1903000902/236 

31010 G62494026 
FUNDACIÓ SOCIAL 
DEL RAVAL 

EL RACÓ DE LA INFÀNCIA, 
ADOLESCÈNCIA I 
JOVENTUT 

69    2.236,73 €  1903000902/237 

31524 G62659230 
CREACIÓN 
POSITIVA 

ATENCIÓ PSICOSOCIAL 69    2.236,73 €  1903000902/238 

31626 G62813233 
FUNDACIÓ 
PRIVADA VELLA 
TERRA 

SUPORT I ATENCIÓ A 
GENT GRAN EN SITUACIO 
DE RISC I/O EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

69    2.236,73 €  1903000902/239 

31378 G62882766 

FUNDACIÓ 
PRIVADA CENTRE 
D'HIGIENE MENTAL 
LES CORTS 

ESPAI JOVE.NET: 
PROGRAMA D'ATENCIÓ 
ALS ADOLESCENTS EN 
RISC DE PATIR UN 
TRASTORN MENTAL I 
EXCLUSIÓ SOCIAL I LES 
SEVES FAMÍLIES 

69    2.236,73 €  1903000902/240 

31798 G65434920 
FUNDACIÓ LLUÏSA 
OLLER 

JO PUC: PROMOCIÓ DE 
L'AUTONOMIA 

69    2.236,73 €  1903000902/241 

31552 G65777104 
ASSOCIACIÓ 
JOVES GITANOS 
DE GRÀCIA 

SOMBERSIPE EDUCACIJA 
(RROMANO,LLENGUA DEL 
POBLE GITANO)- 
L´EDUCACIO ENTRE 
IGUALS: UNA FORMA DE 
SALVAR I CONSTRUIR UNA 
GENERACIÓ DE JOVENTUT 
GITANA PARTICIPATIVA I 
INCLUSIVA. 

69    2.236,73 €  1903000902/242 
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31512 G66685124 
FUNDACIÓ 
PRIVADA KALIDA 

FUNDACIÓ 
KÀLIDA_SUPORT I 
ACOLLIMENT PER A 
PERSONES EN 
PROCESSOS 
ONCOLÒGICS, ELS SEUS 
FAMILIARS I CUIDADORS 

69    2.236,73 €  1903000902/243 

31404 V61340519 

CIPAIS. CENTRE 
D'INTERVENCIÓ 
PSICOLÒGICA, 
ANÀLISI I 
INTEGRACIÓ 
SOCIAL 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA 
A PROBLEMÀTIQUES DE 
SALUT MENTAL EN 
INFANTS, JOVES I EL SEU 
ENTORN FAMILIAR 

69    2.236,73 €  1903000902/244 

30825 G59478800 

COORDINADORA 
DE JUBILATS I 
PENSIONISTES 
AAVV DE 
BARCELONA 

ACTIVANT LA MEMÒRIA DE 
LA GENT GRAN 

69    1.800,00 €  1903000902/245 

30751 G64233562 
ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE 
BORREDÀ 

LA GENT GRAN: LA FORÇA 
D'EMPODERAR I 
DINAMITZAR. 

69    1.264,50 €  1903000902/246 

31139 E59914994 
ESCOLA LLIURE EL 
SOL 

ADOLESCÈNCIA, SALUT, 
DROGUES I CONDUCTES 
DE RISC: UN ABORDATGE 
INTEGRAL DES DEL 
LLEURE EDUCATIU 

68    2.204,31 €  1903000902/247 

31896 F60628187 BICICLOT SCCL EN BICI SENSE EDAT 68    2.204,31 €  1903000902/248 

31167 G08530826 
FUNDACIÓ 
PRIVADA SANT 
ANTONI ABAT 

PAS - PROGRAMA D'AJUDA 
SOCIAL (HABITATGE 
D'ACOLLIDA) 

68    2.204,31 €  1903000902/249 

31779 G08541245 
FUNDACIÓ AYMAR 
I PUIG 

DESENVOLUPAMENT DE 
LA IMPLANTACIÓ DEL 
MODEL D'ATENCIÓ 
CENTRADA EN LA 
PERSONA (ACP) EN LA 
RESIDÈNCIA DE LA 
FUNDACIÓ AYMAR I PUIG 
MITJANÇANT UN 
PROGRAMA INNOVADOR 
DE PROMOCIÓ DE 
L'ENVELLIMENT ACTIU I 
SALUDABLE. 

68    2.204,31 €  1903000902/250 

31545 G08631574 

ASSOCIACIÓ PER 
A LA 
REHABILITACIÓ 
PER A LES 
PERSONES AMB 
MALALTIA MENTAL 

POSA'T A LA NOSTRA PELL 68    2.204,31 €  1903000902/251 

31384 G08667479 

FUNDACIÓ 
CENTRE OBERT 
JOAN SALVADOR 
GAVINA 

MONITORS PEL FUTUR 
2019 

68    2.204,31 €  1903000902/252 

30275 G08786709 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES 
SORDES DE 
TERRASSA 
(APESOTE) 

INTEGRACIÓ SOCIAL DE 
LES PERSONES SORDES 
DE TERRASSA 

68    2.204,31 €  1903000902/253 
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31469 G59362897 
GRUP DE MARIA 
AUXILIADORA 

VOLUNTARIAT SOCIAL. 
L'ACOMPANYAMENT 
HOSPITALARI I EL ROBER 
COM A EINES PER 
COMBATRE LA SOLITUD I 
L'EXCLUSIÓ SOCIAL. 

68    2.204,31 €  1903000902/254 

30145 G60280328 
FUNDACIÓ DEL 
BÀSQUET CATALÀ 

BÀSQUET PER A TOTHOM 68    2.204,31 €  1903000902/255 

00024_19 G60286077 
G. E. LA BALDUFA 
– CAN PUIGGENER 

COLÒNIES I CAMPAMENTS 
PER A TOTHOM 

68    2.204,31 €  1903000902/256 

31582 G60465879 
ASSOCIACIÓ 
TERRA I CEL 

PROJECTE SOCIO 
EDUCATIU D'INTEGRACIÓ 
SOCIAL PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 

68    2.204,31 €  1903000902/257 

31100 G60511748 

ASSOCIACIÓ 
TALLER 
OCUPACIONAL 
ARIADNA 

PROMOCIÓ DE L'ART I 
L'ESPORT AL CENTRE 
OCUPACIONAL ARIADNA. 
2019 

68    2.204,31 €  1903000902/258 

31774 G60552809 
FUNDACIÓ 
SANITÀRIA 
D'IGUALADA 

PROGRAMA 
D'ABORDATGE DE LA 
CONDUCTA SUÏCIDA I LA 
DESREGULACIÓ 
EMOCIONAL PER JOVES 

68    2.204,31 €  1903000902/259 

30454 G60611589 

CENTRE 
CULTURAL DE 
FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ 
PROFESSIONAL 
SANT MARTÍ 

"A TU LADO" PROGRAMA 
SOCIAL DE LUCHA 
CONTRA LA POBREZA Y LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL. 

68    2.204,31 €  1903000902/260 

31783 G60688157 

ASSOCIACIÓ 
LLIGAM PER A LA 
INSERCIÓ SOCIAL 
DE DONES 

DIGUES LA TEVA. 
INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA AMB 
INFANTS, ADOLESCENTS I 
JOVES 

68    2.204,31 €  1903000902/261 

31511 G60965233 
ASSOCIACIÓ 
SALUT MENTAL 
SABADELL 

ESPAI DEL SOCI 68    2.204,31 €  1903000902/262 

30919 G61143236 

ASS CENTRE 
D'ESPLAI INFANTIL 
I JUVENIL EIXIDA, 
CAMPS BLANCS 

ESPAI FAMILIAR " LA 
CATIFA" 

68    2.204,31 €  1903000902/263 

31359 G61224986 
FUNDACIÓ 
PRIVADA IRIS 

CASAL D'ESTIU PER 
INFANTS A,B 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

68    2.204,31 €  1903000902/264 

31841 G61319265 
CLUB ESPORTIU 
PINGÜÍ 

L'ESPORT COM A MOTOR 
D'EQUITAT 
D'OPORTUNITATS 

68    2.204,31 €  1903000902/265 

31406 G61400073 
BONA VOLUNTAT 
EN ACCIÓ 

INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
AL POBLE-SEC 

68    2.204,31 €  1903000902/266 

31509 G61468716 
FUNDACIÓ 
BADALONA CAPAÇ 

SÓN CAPAÇOS, FEM 
CAURE L'ESTIGMA 

68    2.204,31 €  1903000902/267 

31883 G61672382 
FUNDACIÓ 
PRIVADA MARIA 
AUXILIADORA 

JUNTS TEIXIM 
OPORTUNITATS - 
ITINERARIS D'INCLUSIÓ 
PER A PERSONES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL A 
TERRASSA. 

68    2.204,31 €  1903000902/268 
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31388 G61959417 
SUPORT 
CASTELLAR SM 

PIS SUPERVISAT PER A 
PERSONES AMB MALALTIA 
MENTAL 

68    2.204,31 €  1903000902/269 

30519 G61964102 
ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE 

PROGRAMA 
D'ACOLLIMENT TEMPORAL 
D'URGÈNCIA I DE 
RESIDÈNCIA TEMPORAL 

68    2.204,31 €  1903000902/270 

31324 G62014220 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS I 
AFECTATS DE 
PATOLOGIES DE 
CREIXEMENT 

PROGRAMA D'INTEGRACIÓ 
SOCIAL DE LES 
PERSONES AMB 
ACONDROPLÀSIA O 
ALTRES PATOLOGIES DE 
CREIXEMENT. 

68    2.204,31 €  1903000902/271 

31561 G62343959 
FUNDACIÓ 
PRESME 

SERVEI 
D'ASSESSORAMENT A 
PARES I MARES AMB RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

68    2.204,31 €  1903000902/272 

31709 G62356159 FUNDACIÓ MAIN 

PONTS-SAFE: SERVEI 
D'ACOMPANYAMENT I 
ATENCIÓ DE 
NECESSITATS SOCIALS 
PER A FAMÍLIES DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL 

68    2.204,31 €  1903000902/273 

31108 G62485446 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D'AFECTATS PER 
LA SÍNDROME DE 
FATIGA CRÒNICA 
O 
ENCEFALOMIELITI
S MIÀLGICA 

SERVEI D'ATENCIÓ, 
ASSESSORIA I SUPORT AL 
MALALT DE LA SÍNDROME 
DE FATIGA CRÒNICA (SFM) 
I D'ALTRES SÍNDROMES 
DE SENSIBILITZACIÓ 
CENTRAL (SSC): 
FIBROMIÀLGIA(FM), 
SENSIBILITAT QUÍMICA 
MÚLTIPLE(SQM), I 
ELECTROHIPERSENSIBILIT
AT(EHS) 

68    2.204,31 €  1903000902/274 

31128 G62761127 
ASSOCIACIÓ 
SOCIAL FORMA 21 

CAPACITA'T 68    2.204,31 €  1903000902/275 

30319 G63277784 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
PERSONES AMB 
MALALTIES 
NEUROMUSCULAR
S 

SUPORT INTEGRAL A LES 
FAMÍLIES CUIDADORES I 
FOMENT DE L'AUTONOMIA 
DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

68    2.204,31 €  1903000902/276 

31566 G63519417 
FUNDACIÓ 
PRIVADA PARE 
MANEL 

ESPAI DE PETITA 
INFÀNCIA I FAMÍLIES DE 
VERDUM I ROQUETES. 

68    2.204,31 €  1903000902/277 

30810 G63832786 

FUNDACIÓ 
CIUTADANIA 
MULTICULTURAL - 
MESCLADÍS 

CUINTANT OPORTUNITAT 68    2.204,31 €  1903000902/278 

31305 G63853949 
VILASSAR DE DALT 
CONTRA EL 
CÀNCER 

SUPORT 
EMOCIONAL.SUPORT DE 
TREBALL SOCIAL 

68    2.204,31 €  1903000902/279 
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99008_19 G64046899 
FUNDACIÓ 
PRIVADA 
BENALLAR 

ACOLLIDA RESIDENCIAL, 
ACOMPANYAMENT I 
FORMACIÓ A LLARG 
TERMINI PER A JOVES 
MIGRANTS SENSE LLAR I 
EN SITUACIÓ IRREGULAR 
(AAF) 

68    2.204,31 €  1903000902/280 

31797 G64251192 

FUNDACIÓ 
PRIVADA SERVEI 
SOLIDARI PER LA 
INCLUSIÓ SOCIAL 

ESAPI SOCIOEDUCATIU 
ROTLLANA 

68    2.204,31 €  1903000902/281 

31341 G64299118 

FUNDACIÓ 
PRIVADA CÍVICA 
ORENETA DEL 
VALLÈS 

TU TAMBÉ POTS 68    2.204,31 €  1903000902/282 

31546 G64332844 
FUNDACIÓ 
PRIVADA RAMÓN 
ROSAL CORTÉS 

TIE- PRES: 
INTERVENCIONS BASADES 
EN INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL PER A 
L'ATENCIÓ A PERSONES 
EN SITUACIÓ O RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

68    2.204,31 €  1903000902/283 

31295 G64378839 

FUNDACIÓ 
PRIVADA GRUP 
D'AFECTATS 
D'ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE - GAEM 

DIGUEM ADÉU A 
L'ESCLEROSI MÚLTIPLE 

68    2.204,31 €  1903000902/284 

31227 G64555204 
FUNDACIÓN 
SOÑAR DEPIERTO 

PREVENCIÓ I ATENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA PER A 
INFANTS I ADOLESCENTS 
EN SITUACIÓ DE 

68    2.204,31 €  1903000902/285 

31171 G64641582 
FUNDACIÓ 
PRIVADA MAMBRE 

SERVEI D'INSERCIÓ 
LABORAL. PROJECTE DE 
SUPORT A LA REINSERCIÓ 
LABORAL DE PERSONES 
EN SITUACIÓ DE SENSE 
LLAR. 

68    2.204,31 €  1903000902/286 

31598 G64924632 
FUNDACIÓ 
PRIVADA CERMA 
ACOGE 

RECOLZAMENT A DONES (I 
ELS SEUS FILLES/ES) 
DELS NOSTRES 
PROGRAMES D'ACOLLIDA 
TEMPORAL I D'INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL. 

68    2.204,31 €  1903000902/287 

31642 G64975584 
ASSOCIACIÓ LA 
CAUSA DELS NENS 
I ADOLESCENTS 

ESPAIS FAMILIARS DE 
L'ASSOCIACIÓ LA CAUSA 
DELS NENS I 
ADOLESCENTS (ACNIA) 

68    2.204,31 €  1903000902/288 

31127 G64980501 ASSOCIACIÓ INVIA PROJECTE ENDAVANT 68    2.204,31 €  1903000902/289 

31285 G65620650 

FUNDACIÓN 
DEPORTIVA DE 
HÍPICA ADAPTADA 
FEDERICA CERDÀ 

INTEGRACIÓ SOCIAL I 
MILLORA DE LES 
CAPACITATS REHABILITEM 
A LLOMS DEL CAVALL 

68    2.204,31 €  1903000902/290 

31556 G65673055 
ASSOCIACIÓ BCN 
SALUT MENTAL 

SALUT MENTAL 360º (2ONA 
EDICIÓ) 

68    2.204,31 €  1903000902/291 

31462 G65809600 
ASSOCIACIÓ 
EMAÚS RURAL 
D'ACCIÓ SOCIAL 

EMAÚS RURAL: 
EXPERIÈNCIA D'INCLUSIÓ I 
COOPERACIÓ EN EL MÓN 
RURAL 

68    2.204,31 €  1903000902/292 
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31443 G66550468 
ASSOCIACIÓ EL 
GOTIM ALZHEIMER 
ACTIU 

TALLERS D'ESTIMULACIÓ 
COGNITIVA I SOCIAL + 
GRUP CUIDADORS 

68    2.204,31 €  1903000902/293 

31487 G66780818 
COORDINADORA 
DE MENTORIA 
SOCIAL 

BEGOOD: MENTORIA 
SOCIAL DE QUALITAT EN 
XARXA, ACCIÓ 
COMUNITÀRIA PER A LA 
INCLUSIÓ 

68    2.204,31 €  1903000902/294 

31792 G66910522 

AFADA, 
ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS 
ALZHEIMER I 
DEMÈNCIES ANOIA 

A L'HOSPITAL, CONTINUEM 
FENT EL RELLEU! 

68    2.204,31 €  1903000902/295 

00007_19 G67006924 ASSOCIACIÓ FITA 

PROJECTE PILOT DE 
PREVENCIÓ DE LA SALUT 
ENTAL DE MARES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ I ELS 
SEUS/VES NADONS 

68    2.204,31 €  1903000902/296 

31573 G67216804 
ASSOCIACIÓ 
SUPERCUIDADORA
S 

XARXA 
SUPERCUIDADORAS 

68    2.204,31 €  1903000902/297 

31118 G65360000 
ASSOCIACIÓ DE 
GENT GRAN SOM-
HI TOTS 

LA PARTICIPACIÓ DE LA 
GENT GRAN COM A 
INCLUSIÓ SOCIAL 

68    1.299,50 €  1903000902/298 

00020_19 G66300930 

ASSOCIACIÓ 
CORAL DE LA 
GENT GRAN SANT 
JORDI 

RIUDEBITLLES CANTA I 
ELS MALS ESPANTA 

68    1.170,00 €  1903000902/299 

31031 G66179896 BAGÀ GRAN 
LA PARTICIPACIÓ DE LA 
GENT GRAN COM A 
TERÀPIA COMUNICATIVA 

68    1.075,00 €  1903000902/300 

99004_19 G60990223 
ASSOCIACIÓ 
VOLUNTARIS 
D'OLESA 

GENT GRAN GRANS 
PERSONATGES 

68       600,00 €  1903000902/301 

31611 A59835454 
ICARIA INICIATIVES 
SOCIALS SAL 

BUSINESS WITH SOCIAL 
VALUE 2019 

67    1.040,50 €  1903000902/302 

31743 F61380390 INSERCOOP SCCL AULA D’ESTUDI ASSISTIT 67    1.040,50 €  1903000902/303 

31757 F61826053 ACTUA SCCL 

PROGRAMA 
PSICOEDUCATIU A 
INFANTS, JOVES I 
FAMÍLIES DELS CENTRES 
RESIDENCIALS 
GESTIONATS PER LA 
COOPERATIVA ACTUA 

67    1.040,50 €  1903000902/304 

30552 G08774424 
AIS PRO-
JUVENTUD 

PROGRAMA CONJUNT 
D'INTERVENCIÓ 
PSICOLÒGICA I 
COMPETÈNCIA FAMILIAR 
PER JOVES AMB 
ADDICCIONS 
TECNOLÒGIQUES I ELS 
SEUS FAMILIARS 

67    1.040,50 €  1903000902/305 

30964 G08841751 

SMAP - 
ASSOCIACIÓ DE 
CELÍACS DE 
CATALUNYA 

SUPORT I APODERAMENT 
DE LES PERSONES 
CELÍAQUES EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT 

67    1.040,50 €  1903000902/306 

31101 G58892530 
COORDINADORA 
CONTRA LA 
MARGINACIÓ 

PROGRAMA D’ATENCIÓ A 
PERSONES PRESES 
(PAPP) 

67    1.040,50 €  1903000902/307 
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31457 G60975976 

ASSOCIACIÓ 
D'ACCIÓ 
SOLIDÀRIA 
EULÀLIA GARRIGA 

ACOLLIDA A PERSONES 
SENSE LLAR 

67    1.040,50 €  1903000902/308 

99014_19 G61250486 

ESQUIMA. 
ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE 
PERSONES AMB 
MALALTIA MENTAL 

HORT SOCIAL ESQUIMA 67    1.040,50 €  1903000902/309 

31132 G61290565 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA PER LA 
SÍNDROME DE 
PRADER-WILLI 

ACOMPANYAMENT A LES 
NECESSITATS DE LES 
PERSONES AMB LA SPW 

67    1.040,50 €  1903000902/310 

30495 G61800892 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
FAMILIARS I 
MALALTS 
D'ESQUIZOFRÈNIA 
(ACFAMES) 

PROGRAMA 
D'ACOMPANYAMENT 
SOCIAL FAMILIAR PER A 
PERSONES AFECTADES 
D'ESQUIZOFRÈNIA I ELS 
SEUS FAMILIARS (PAF) 

67    1.040,50 €  1903000902/311 

30874 G62048418 
ASSOCIACIÓ 
LOCAL D'ENTITATS 
PER LA INCLUSIÓ 

LA TROBADA 67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30920 G63340483 
FUNDACIÓ PEL 
SUPORT SOCIAL 
SOLIDARI 

XARXA SERVEI 
D'INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA (XSIS) 

67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30058 G63549257 

FEDERACIÓ 
CATALANA DE 
MALALTIES 
MINORITÀRIES - 
FECAMM 

REHABILITACIÓ I SUPORT 
EN LES MALALTIES 
MINORITÀRIES 

67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31280 G64005721 
CLUB FUTBOL 
SALA CENTRE 
COMPARTIR 

CFS COMPARTIR, EL 
FUTBOL COM UNA EINA 
D'INTEGRACIÓ SOCIAL 

67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31113 G64757412 
FUNDACIÓ STEP 
BY STEP 

TRACTAMENT DE 
REHABILITACIÓ DESTINAT 
A PERSONES AMB UNA 
LESIÓ MEDUL·LAR 

67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31794 G64919632 

FUNDACIÓ 
PRIVADA RAMON 
MARTÍ BONET 
CONTRA LA 
CEGUERA 

VISIO PER TOTHOM 67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30829 G64925571 
FUNDACIÓ 
CORAVANT 

ATENCIÓ PSICOSOCIAL A 
PERSONES ADULTES 
AFECTADES PER 
CARDIOPATIA CONGÈNITA 

67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00015_19 G65212789 
FUNDACIÓ ACCIÓ 
SOCIAL INFÀNCIA 

SERVEI 
D'ACOMPANYAMENT 
FAMILIAR 

67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31637 G65704959 

FUNDACIÓ 
PRIVADA PER 
L'ESPORT I 
L'EDUCACIÓ DE 
BARCELONA 

PROGRAMES D'ESTIU 2019 
(XI ESTIU FANTÀSTIC I VI 
TEMPS DE JOC) 

67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 
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31713 G66073479 
ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES I AMICS 
DEL TEB (AFAT) 

PROGRAMA DE SUPORT I 
AJUDA MÚTUA PER A 
FAMÍLIES. TOT 
APROFUNDINT EN 
L'AUTOGESTIÓ, 
L'APODERAMENT I LA 
INCLUSIÓ EN L'ENTORN 
COMUNITARI. 

67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31392 G91018549 

FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
ENFERMEDADES 
RARAS 

SIO-SAP: ATENCIÓ 
DIRECTA; SERVEIS 
D'INFORMACIÓ I 
ORIENTACIÓ I SERVEI 
D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA 
PER A PERSONES AMB 
MALALTIES MINORITÀRIES 
I LES SEVES FAMÍLIES 

67    1.040,50 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31928 G99443871 
FUNDACIÓN 
SOCIAL DISTRICT 

MÚSICS PER LA SALUT 67    1.040,50 €  1903000902/312 

00009_19 G08350175 ARANS - MANRESA 

TRACTAMENT 
PSICOPEDAGÒGIC I 
LOGOPÈDIC 
INTERDISCIPLINAR A 
INFANTS EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL, AMB 
TRANSTORNS ESPECÍFICS 
DE LLENGUATGE I 
CONDUCTA 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31851 G08508186 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS 
DE VEÏNS I VEÏNES 
DE BARCELONA 

MUDANCES SOL·LIDÀRIES 66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31275 G08526485 

ADER, 
ASSOCIACIÓ DE 
MALALTS DEL 
RONYÓ 

TALLER PERSPECTIVA DE 
GÈNERE: 
EMPODERAMENT DE LES 
DONES AFECTADES 
D'INSUFICIÈNCIA RENAL 
CRÒNICA QUE REBEN 
TRACTAMENT DE DIÀLISI O 
ESTAN TRASPLANTADES 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31885 G08572737 
FUNDACIÓ 
HOSPITAL SANT 
PERE CLAVER 

SPORTJOVE, ACTIVITATS 
ESPORTIVES PER A 
ADOLESCENTS I JOVES EN 
SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT. 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00025_19 G58168642 
CLUB PATÍ 
VOLTREGÀ 

HOQUEI PER A TOTS. 
INCLUSIÓ SOCIAL JUGANT 
A HOQUEI 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

99012_19 G58246752 
ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DE 
VALLDAURA 

ACTIVA’T, MENT I COS 66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31904 G58260266 
ASSOCIACIÓ DE 
DONES HEURA 

PARTICIPACIÓ ACTIVA DE 
LA NOSTRA GENT GRAN 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 
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31347 G58342304 
AVV DE LA CTRA. 
SANTPEDOR 

COS ACTIU, MENT SANA 66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31899 G58580143 
FUNDACIÓ PERE 
MITJANS 

ACOMPANYAMENTS EN 
HOSPITALITZACIONS I A 
METGES ESPECIALISTES 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30796 G59444281 

INICIATIVES 
SOCIOCULTURALS 
CENTRE ESPLAI 
GUADALHORCE 

ESPAI SOCIOEDUCATIU 
PER A INFANCIA, JOVES I 
FAMÍLIES 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31833 G59447201 
ASOCIACIÓN STOP 
SIDA 

PROJECTE PER A LA 
PROMOCIO DE 
L'AUTONOMIA DE LES 
PERSONES 
ESPECIALMENT 
VULNERABLES AL VIH 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31321 G60066016 
GERMANOR GENT 
GRAN 

EL RITME DE LA GENT 
GRAN DE CERCS 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30933 G60219763 
ASSOCIACIÓ DE 
DIABETIS DE 
CATALUNYA 

PROGRAMA EDUCATIU 
PER A PERSONES AMB 
DIANETIS 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31595 G60259983 

ASSOCIACIÓ 
CONTRA 
L'ANORÈXIA I LA 
BULÍMIA 

FAMÍLIES APODERADES: 
PROJECTE DE PROMOCIÓ 
D'UNA CRIANÇA POSITIVA I 
PREVENCIÓ DE 
CONDUCTES DE RISC 
ALIMENTÀRIES ENTRE 
FAMÍLIES AMB INFANTS I 
ADOLESCENTS A CÀRREC 
EN SITUACIÓ DE RISC 
SOCIAL 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30211 G60427390 
ASSOCIACIÓ DE 
BIPOLARS DE 
CATALUNYA 

ORIENTACIÓ, 
ASSESSORAMENT I 
GRUPS D'AJUDA MÚTUA 
PER A PERSONES AMB 
TRASTORN BIPOLAR I ELS 
SEUS FAMILIARS 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31583 G60859477 

ASSOCIACIÓ PER 
LA SUPERACIÓ DE 
TRASTORNS 
D'ANSIETAT I 
DEPRESSIÓ: 
GRUPS D'AJUDA 
MUTUA 
ASSADEGA'M 

TALLERS 
PSICOEDUCATIUS PER LA 
SUPERACIÓ DE 
L'ANSIETAT I DEPRESSIÓ 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30604 G61392536 

SALUT MENTAL 
BARCELONÈS 
NORD-
ASSOCIACIÓ 

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIAT PER A 
PERSONES AMB 
TRASTORN MENTAL QUE 
HAN DE COMPLIR 
TREBALLS EN BENEFICI A 
LA COMUNITAT 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 
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31625 G61765657 
FUNDACIÓ JOAN 
COSTA ROMA 

TENIM MOLT A DIR 66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

99005_19 G62293444 

ASSOCIACIÓ PER 
LA SALUT MENTAL 
DEL BAIX 
LLOBREGAT 
NORD. 2000 

HABITATGE D’INCLUSIÓ 
PER A PERSONES AMB UN 
DIAGNÒSTIC DE SALUT 
MENTAL 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00002_19 G62572409 
FUNDACIÓ BANC 
DE RECURSOS 

PONT SOLIDARI-CAP 
RECURS SENSE 
APROFITAR 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30830 G62625777 
FUNDACIÓ 
LUDÀLIA 

TALLER DE CUINA PER 
JOVES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31308 G62836127 

FITA - FUNDACIÓN 
INSTITUTO 
TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS 

ACOMPANYAMENT SOCIAL 
INDIVIDUALITZAT A 
PERSONES AFECTADES 
DE TCA 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30948 G63262323 
FUNDACIÓ 
PROJECTE I VIDA 

SERVEI D'ORIENTACIÓ I 
ACOMPANYAMENT A LA 
FAMÍLIA (SOAF D'OSONA) 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31849 G64037682 
FUNDACIÓN 
PRIVADA OBRA 
MERCEDARIA 

REINSERCIÓ POST-
PENITENCIÀRIA 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30738 G64287683 
FUNDACIÓ ESPAI 
NATURA I 
JOVENTUT 

CENTRE SOCIOEDUCATIU 
BRÚIXOLA MORERA 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31609 G64371487 
FUNDACIÓ IMATGE 
I AUTOESTIMA 

PROJECTE DE PROMOCIÓ 
D'UNA CRIANÇA POSITIVA I 
PREVENCIÓ DE 
CONDUCTES DE RISC 
ALIMENTÀRIES ENTRE 
FAMÍLIES AMB INFANTS I 
ADOLESCENTS A CÀRREC 
EN SITUACIÓ DE RISC 
SOCIAL 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31572 G64869290 
FUNDACIÓ 
PASQUAL 
MARAGALL 

I TÚ, QUÈ HI TENS AL CAP? 
EL CERVELL, EL GRAN 
DESCONEGUT. CAMPANYA 
CONTRA L'ESTIGMA I EL 
FOMENT DE LA 
CONVIVÈNCIA PER 
PERSONES AMB 
TRASTORNS MENTALS. 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31926 G65050957 
ASS. EDUCATIVA 
CAN PALET 

CENTRE DIARI: CANPA 
XICS 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 
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31306 G65222986 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
SÍNDROME DE 
WILLIAMS 

SUPORT I 
ACOMPANYAMENT A 
PERSONES AMB 
SÍNDROME DE WILLIAMS I 
LES SEVES FAMÍLIES. 
SUPORT A L'AUTONOMIA 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31893 G65876955 ASAV RUBI 
AULA DE DEURES AMB 
BERENAR SALUDABLE 
2019 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31474 G66183047 
FUNDACIÓ 
ESPORTIVA 
D'ARENYS DE MAR 

TALLERS QUOTIDIANS: 
TEATRE SOCIAL I DANSA 
INCLUSIVA 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31721 G66231689 
ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL 
MATISSOS 

LA BANDA III 66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31903 G66346149 
ASSOCIACIÓ 
AUTISMO IDEA 

PROGRAMA INTEGRAL A 
DOMICILI 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

99001_19 G66360181 
ASSOCIACIÓ 
CENTRE 
EDUCATIU ESCLAT 

NITS XL. PER A JOVES DE 
15 A 21 ANYS 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

99127_19 G66477647 
ASSOCIACIÓ CON 
PASIÓN 

"RESTAURANT SOLIDARI 
IMPERFECT” 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31214 G66667643 
ASSOCIACIÓ TDA-
H SANTA COLOMA 
DE GRAMENET 

PSICOEDUCATIUS TDA-H 66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31313 G66678327 
ASSOCIACIÓ 
LUCIÉRNAGAS 
ARTE EN ACCIÓN 

SEGÜENT PAS. CAP ALS 
REPTES D'UNA NOVA 
ETAPA 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31894 G66727504 

OSTEOARTHRITIS 
FOUNDATION 
INTERNATIONAL 
(OAFI) 

AMB TU: MILLORA DE LA 
QUALITAT DE VIDA DE LES 
PERSONES GRANAS AMB 
ARTROSI I ENVELLIMENT 
ACTIU 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31879 G66766395 

PREAD 
PREVENCIÓ DE 
L'ANSIETAT I LA 
DEPRESSIÓ 

TALLERS PER LA 
PREVENCIÓ DE 
L'ANSIETAT I LA 
DEPRESSIÓ, PER A 
PERSONES EN SITUACIÓ 
DE DESOCUPACIÓ. 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31539 G67004945 

ASSOCIACIÓ 
RECOLZA PRO 
PERSONES AMB 
ALTES 
CAPACITATS 

RECOLZA 66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

99002_19 G67333088 

ASSOCIACIÓ GRUP 
DE RECERCA EN 
SALUT MENTAL EN 
PRIMERA 
PERSONA 

RECERCA PARTICIPATIVA 
EN SALUT MENTAL AL 
LLARG DE L'EVOLUCIÓ 
VITAL 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 
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31575 G81833667 
FUNDACIÓ 
ODONTOLOGIA 
SOLIDÀRIA 

PLA DE XOC PER A 
REDUIR LA LLISTA 
D´ESPERA I AUGMENTAR 
L'ATENCIÓ BUCODENTAL A 
PERSONES EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT A LA 
DEMARCACIÓ DE 
BARCELONA. 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31919 G85082444 

ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE LA 
ENFERMEDAD DE 
BEHÇET (A.E.E.B.) 

ATENCIÓ PSICOSOCIAL 
DELS AFECTATS PER LA 
MALALTIA DE BEHÇET 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30969 R2500401A 
CÀRITAS 
DIOCESANA DE 
SOLSONA 

CASA PER A DONES "LES 
VETLLADORES" 

66    1.024,97 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31161 G59304774 

LLAR DEL 
PENSIONISTA 
GUARDIOLA 
BERGUEDÀ 

EL RITME DE LA GENT 
GRAN DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

66       750,00 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31549 G08726630 

ASSOCIACIÓ DE 
PARES DE 
DISCAPACITATS 
PSÍQUICS DEL 
POBLE SEC 

FORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT 
APDPPS 2019 

66       620,00 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31581 G08440307 

ASSOCIACIÖ PRO-
DISMINUÏTS 
PSÍQUICS SANT 
ADRIÀ 

JA NO SÓC UN INFANT: UN 
REPTE PER LES MARES., 
PARES I TUTORS 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30877 G08655615 

FUNDACIÓ 
HOSPITAL DE 
NENS DE 
BARCELONA 

ATENCIÓ 
PSICOTERAPÈUTICA A 
POBLACIÓ INFANTIL EN 
RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31200 G08691404 

APS, ASSOC DE 
PERSONES 
SORDES DE 
SABADELL 

TALLER DE GIMNÀSTICA I 
LSC PER A PERSONES 
SORDES 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31811 G08814519 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA 
D'ESPINA BÍFIDA I 
HIDROCEFÀLIA 

PROGRAMA DE SUPORT 
PSICOSOCIAL PER A 
FAMÍLIES AMB ESPINA 
BÍFIDA: ESCOLA DE PARES 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30669 G08892895 
ASSOCIACIÓ 
ASTEROIDE B-612 

MANTENIMENT DE 
L'EMPRESA D'INSERCIÓ 
EINA. 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31555 G58440934 
FUNDACIÓ 
PRIVADA AUTISME 
GURU 

TROTEA 65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31646 G58523044 

FAMÍLIA I 
BENESTAR 
SOCIAL. FUNDACIÓ 
PRIVADA 

TEIXIM BARRI 65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30950 G58545617 
ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
L'HEMOFÍLIA 

COLÒNIES INCLUSIVES 
PER A INFANTS I JOVES 
AMB HEMOFÍLIA 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 
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31948 G59143115 

ASSOCIACIÓ 
JUVENIL CENTRE 
D'ESPLAI CAN 
PARELLADA 

ESPLAI DIARI 2019 65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30981 G59422378 
CASAL INFANTIL I 
JUVENIL EL 
QUIJOTE 

"ACOMPANYA'M I 
APRENDREM" 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31106 G59430983 

FUNDACIÓ 
PRIVADA FOMENT 
DE L'HABITATGE 
SOCIAL 

CAP FAMÍLIA SENSE 
AJUTS I RECURSOS 
PÚBLICS 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31012 G60142551 
ASSOCIACIÓ 
PROJECTA DEL 
VALLÈS 

ESCACS TERAPÈUTIC 65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30402 G60701000 GAIS POSITIUS MÉS INFO, MENYS DANYS 65    1.009,44 €  1903000902/313 

30194 G60739984 
FUNDACIÓ 
CANPEDRÓ 

PETITS DINARS & PETIT 
COP DE MÀ 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31577 G61037164 
GRUP DE JOVES 
DE CAN TUSELL 

CASAL DIARI PER A JOVES 65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00018_19 G61065678 
ASSOCIACIÓ 
DRAP-ART 

MARS DE FUGA. MARS DE 
CURA 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31853 G61095006 

ASSOCIACIÓ EL 
FAR SERVEI 
SOCIAL 
PROTESTANT 

ESPAI XALA 65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31478 G61125449 G.R.E.S.C.A. 
ESPAIS DE SUPORT EN 
FAMÍLIA. EL CAMÍ 
COMENÇA A CASA 

65    1.009,44 €  1903000902/314 

30927 G61332284 

GRUPO DE 
TRABAJO SOBRE 
TRATAMIENTOS 
DEL VIH GTT 

INFOVIHTAL: PUNT 
D'INFORMACIÓ, ATENCIÓ I 
ACOMPANYAMENT PER A 
PERSONES IMMIGRANTS 
AMB EL VIH O EN RISC 
D'ADQUIRIR-LO 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31360 G61482253 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE 
MALALTS 
D'ALZHEIMER I 
ALTRES 
DEMÈNCIES DE 
GAVÀ 

CENTRE TERAPÈUTIC DE 
F.A.GA. 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00023_19 G61574687 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE LA 
MALALTIA DE 
HUNTINGTON 

CUIDEM AL CUIDADOR 65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31130 G61911624 
FUNDACIÓ 
PRIVADA TERESA 
GALLIFA 

APODERAMENT I INCLUSIÓ 
DE FAMÍLIES 
MONOMARENTALS 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 
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31502 G62149562 
FUNDACIÓ EL 
SOMNI DELS NENS 

ACTIVITATS DE SUPORT, 
ACOMPANYAMENT I 
ATENCIÓ A LES 
NECESSITATS DE 
FAMÍLIES AMB INFANTS 
AMB MALALTIES 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31421 G62484480 STOP ACCIDENTES 
DROGUES I CONDUCCIÓ: 
ALERTA MÀXIMA 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31453 G62851977 

ASSOCIACIÓ 
AVERROES PER EL 
DESENVOLUPAME
NT I LA 
COMUNICACIÓ 

ITINERARIS CAP A LA 
INTEGRACIÓ 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30685 G63080014 
FUNDACIÓ 
PRIVADA TALLER 
DE MÚSICS 

TALLER OBERT. MÚSICA 
PER A LA REINSERCIÓ 
SOCIAL 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31842 G63631402 
FUNDACIÓ 
INFÀNCIA I FAMÍLIA 

PREVENCIÓ, DETECCIÓ I 
INTERVENCIÓ DAVANT 
L'ABÚS SEXUAL INFANTIL 
(ASI) 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

99118_19 G64054323 
FUNDACIÓ 
D’OSTEOPATIA DE 
BARCELONA 

SERVEI SOLIDARI 
D’OSTEOPATIA 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00005_19 G64098650 

ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS 
MALALTS 
D'ALZHEIMER DE 
L'HOSPITALET 

RECOLZAMENT PSICO-
EDUCATIU A FAMILIARS DE 
MALALTS D'ALZHEIMER. 
PER CUIDAR, CUIDAR-SE I 
SENTIR-SE BÉ 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00003_19 G65299950 FUNDACIÓ IMO 
SALUT OCULAR PER 
INFÀNCIA DESFAVORIDA 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

30616 G65688780 

RROMANE 
SIKLOVNE, 
ASSOCIACIÓ DE 
JOVES 
ESTUDIANTS 
GITANOS DEL BON 
PASTOR 

GITANOS AMB FUTUR 65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31302 G65775736 
ASSOCIACIÓ 
PARKINSON 
MARESME 

ESTIMULACIÓ COGNITIVA I 
ACOMPANYAMENT 
EMOCIONAL I TAI-TXI PER 
MALALTS DE PARKINSON I 
FAMILIARS DEL MARESME 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31503 G65846123 
ASSOCIACIÓ 
ALPERROVERDE 

PROJECTE 
BIDIRECCIONAL 
D'INCLUSIÓ SOCIAL - 
MILLOR AMB GOS 

65    1.009,44 €  1903000902/315 

31563 G66052796 
CLUB 
SUBMARINISME 
SAITA DIVING 

SUBMARINISME COM A 
EINA D'INCLUSIÓ SOCIAL I 
FUTUR PROFESSIONAL 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 
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30915 G66351933 

FUNDACIÓ 
BARCELONA PER A 
LES 
IMMUNODEFICIÈN
CIES PRIMÀRIES A 
PEDIATRIA 

NO TINC DEFENSES, PERÒ 
NO ESTIC SOL. SUPORT 
PSICOLÒGIC ALS NENS/ES 
AMB 
IMMUNODEFICIÈNCIES I A 
LES SEVES FAMÍLIES. 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31455 G66355140 

ASSOCIACIÓ PEL 
SUPORT A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
MENTAL 

PROGRAMA 
D'ASSESSORAMENT, 
MEDIACIÓ I INTERVENCIÓ 
DIRECTE DEL SERVEI 
D'HABITATGE DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT 
CUGAT ON ES SOSPITA 
L'EXISTÈNCIA DE 
PATOLOGIA MENTAL 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00014_19 G66384793 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES INSTITUT 
BARCELONA 
CONGRÉS 

TALLER D'ARTTERAPIA 65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31431 G66589029 
FUNDACIÓ EL 
XIPRER VALLES 
ORIENTAL 

ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT EN 
SITUACIONS DE RISC I 
BANC D'ALIMENTS 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00012_19 G66975129 
ASSOCIACIÓ BE 
HAPPY 

IGUALTAT I INTEGRACIÓ 
AMB ESPORT 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31937 G67123539 
FUNDACIÓN INÉS 
ARNAIZ 

HOGARES CON CORAZÓN 65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31348 G67282111 
STREET SOCCER 
BARCELONA 
ASSOCIACIÓ 

XARXES/SATÀLIA/REFUGE
ES 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00004_19 G67360545 

ASSOCIACIÓ 
RESPIR: 
ITINERARIS 
D'ACOMPANYAME
NTS I 
APRENENTATGE A 
LA NATURA 

HORT ECO SOCIAL CAN 
GALERA 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31793 G79408852 METGES DEL MON 

ESPAI DONA 2019: 
PÍNDOLES EDUCATIVES A 
DONES EN SITUACIÓ DE 
PROSTITUCIÓ 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

00021_19 G80358419 

AMERICA ESPAÑA 
SOLIDARIDAD Y 
COOPERACION - 
AESCO 

APOYO EDUCATIVO DE 
MENORES CON 
INTERVENCIÓN EN 
ENTORNOS SOCIALES DE 
RIESGO 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 

31661 R0800057B 

INSPECTORIA 
MARIA 
AUXILIADORA, 
INSTITUT 
SALESIANES SANT 
JOAN BOSCO. 

COBERTURA DE 
NECESSITATS BÀSIQUES 
PER A PERSONES EN 
SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT I AMB 
EMERGÈNCIA 
HABITACIONAL. 

65    1.009,44 €  

Condicionat a la 
comptabilització 
de l'increment de 
la convocatòria 
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30879 F64206642 
TAMAIA, VIURE 
SENSE VIOLÈNCIA. 
SCCL 

PREVENCIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 
AL LLARG DEL CICLE 
VITAL DE LES DONES, 
2019 

93       6.217,00 €  1903000930/001 

31165 G63627418 

PLATAFORMA 
UNITÀRIA CONTRA 
LES VIOLÈNCIES DE 
GÈNERE 

TRENQUEM EL SILENCI, 
NOUS CAMINS CAP A LA 
PREVENCIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

93       6.217,00 €  1903000930/002 

30871 G60591310 
ASSOCIACIÓ JOVES 
PER LA IGUALTAT I 
LA SOLIDARITAT 

"EN TRÀNSIT". 
PROGRAMA DE 
SENSIBILITZACIÓ DEL 
PROCÉS MIGRATORI 
ADOLESCENT 

92       6.150,00 €  1903000930/003 

31669 G64404213 
SURT. FUNDACIÓ DE 
DONES. FUNDACIÓ 
PRIVADA 

SERVEI INTEGRAL 
D'ATENCIÓ, 
RECUPERACIÓ I 
EMPODERAMENT A 
DONES CIS I TRANS 
SUPERVIVENTS DE 
SITUACIONS DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 
EN L'ÀMBIT DE LA 
PARELLA (SIARE) 

92       6.150,00 €  1903000930/004 

31390 G64571268 
ARA ASSOCIACIÓ DE 
SERVEIS I FORMACIÓ 
SOCIOEDUCATIVA 

ARA ACTIVA'T: 
PROGRAMA 
D'ORIENTACIÓ PER A 
L'OCUPABILITAT JOVE 

90       6.016,00 €  1903000930/005 

31414 G66004870 

ASSOCIACIÓ FEM 
PEDAGOGIA PER 
UNA VIDA DIGNA PER 
A TOTHOM 

SOC EMPRENEDOR@! 
FORMACIÓ, ORIENTACIÓ 
I ACOMPANYAMENT PER 
A L'EMPRENEDORIA 
SOCIAL DE JOVES 
SENSE L'ESO. 

88       4.727,00 €  1903000930/006 

30960 G63156541 

ASSOCIACIÓ EN 
DEFENSA DELS 
DRETS DE LES 
DONES EN SITUACIÓ 
D'EXCLUSIÓ I 
MARGINACIÓ SOCIAL 

INTEGRAS-BARCELONA-
PROGRAMA D'ATENCIÓ 
INTEGRAL I DETECCIÓ 
DE VIOLÈNCIES AMB 
DONES QUE 
EXERCEIXEN 
PROSTITUCIÓ A 
BARCELONA 

86       5.749,00 €  1903000930/007 

30664 G60652658 

ASSOCIACIÓ DE 
CASALS I GRUPS DE 
JOVES DE 
CATALUNYA 

EDUCAR EN 
PARTICIPACIÓ, UNA 
ASSIGNATURA PENDENT 

86       5.749,00 €  1903000930/008 

31856 G08914475 

ASSOCIACIÓ DE 
PLANIFICACIO 
FAMILIAR DE 
CATALUNYA I 
BALEARS 

CAPACITACIÓ DE 
DIFERENTS GRUPS DE 
DONES COM A AGENTS 
DE SALUT PER A LA 
PROMOCIÓ I PREVENCIÓ 
EN DRETS I LA SALUT 
SEXUAL I 
REPRODUCTIVA 

85       5.682,00 €  1903000930/009 
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31741 G61576229 
ASSOCIACIÓ 
CIUTADANA 
RAVALNET 

RAVALMEDIA CULTURA 
DIGITAL 2019 

85       2.000,00 €  1903000930/010 

31141 G61060588 
FUNDACIÓ 
CATALANA AKWABA 

VINCLES PER A LA 
INCLUSIÓ 
SOCIOLABORAL DE 
PERSONES MIGRADES 

85       5.682,00 €  1903000930/011 

30961 G62758321 ASSOCIACIÓ EXIL 

PROGRAMA DE SUPORT 
A LA MARENTALITAT PER 
A DONES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I 
ELS SEUS FILLS/ES 

85       5.682,00 €  1903000930/012 

30218 G64986342 
ASSOCIACIÓ CASA 
DE MALI 

INTERCULTURALITAT A 
TRAVÉS DE LA MÚSICA I 
CINEFÒRUMS - MALI / 
BARCELONA 

84       4.544,00 €  1903000930/013 

31679 G08773517 ESPLAIS CATALANS 
ESPLAIS EN LLUITA 
CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓ. 

84       4.544,00 €  1903000930/014 

31216 G63476097 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA PER LA 
INTEGRACIÓ 
D'HOMOSEXUALS, 
BISEXUALS I 
TRANSSEXUALS 
IMMIGRANTS 

ACATHI TRANSPRESÓ 84       4.544,00 €  1903000930/015 

31782 G66688136 

ASSOCIACIÓ DE 
DONES DIRECTIVES I 
PROFESSIONALS DE 
L'ACCIÓ SOCIAL 
(DDIPAS) 

CONSTRUÏM EQUITAT DE 
GÈNERE DES DE 
L'ACCIÓ SOCIAL 

83       4.489,00 €  1903000930/016 

31735 F60939956 COLECTIC, SCCL 

DINÀMIQUES 
PARTICIPATIVES VERS 
ELS DRETS HUMANS 
2019 

83       4.489,00 €  1903000930/017 

31675 G61266649 
DONES AMB 
EMPENTA 

LA SALUT SEXUAL I 
REPRODUCTIVA DE LES 
DONES: DIVERSITATS I 
REALITATS 

83       4.489,00 €  1903000930/018 

31667 G58410846 

EL SAFAREIG, GRUP 
DE DONES 
FEMINISTES DE 
CERDANYOLA 

DETECCIÓ, ATENCIÓ I 
RECUPERACIÓ DE LES 
VIOLÈNCIES 
MASCLISTES VERS LES 
DONES I LES SEVES 
FILLES I FILLS 

83       4.489,00 €  1903000930/019 

31196 G62106117 
COORDINADORA 
D'ASSOCIATS PER LA 
LLENGUA CATALANA 

XERREM JUNTS 83       4.489,00 €  1903000930/020 

30087 G63380109 
ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES LESBIANES 
I GAIS 

DIVERSITAT FAMILIAR 
LGTBI A LES ESCOLES 

82       3.550,00 €  1903000930/021 

31417 F63508410 
CANDELA ACCIÓ 
COMUNITÀRIA I 
FEMINISTA SCCL 

OASIS 2019, LLEURE PER 
A ADOLESCENTS LGTB 

82       4.435,00 €  1903000930/022 

99110_19 G62284633 
ASSOCIACIÓ GITANA 
DE DONES DROM 
KOTAR MESTIPEN 

ESPAI DE DONES ROMÍ 82       3.750,00 €  1903000930/023 
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31818 G28838001 
MOVIMENT PER LA 
PAU - MPDL 

PUNT D'APODERAMENT 
A DONES VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 

81       4.381,00 €  1903000930/024 

31805 F08310013 
PROMOTORA DE 
MITJANS 
AUDIOVISUALS, SCCL 

PROJECTE ARXIPÈLAG 81       4.381,00 €  1903000930/025 

31737 G66610882 

ASSOCIACIÓ IRÍDIA 
CENTRE PER LA 
DEFENSA DELS 
DRETS HUMANS 

SERVEI D'ATENCIÓ I 
DENÚNCIA DAVANT 
SITUACIONS DE 
VIOLÈNCIA 
INSTITUCIONAL 

81       4.381,00 €  1903000930/026 

31312 G59685784 
ASSOCIACIÓ LA 
ROTLLANA 

ACT-JOVE PROJECTE 
PER LA INCLUSIÓ 
SOCIAL DELS 
ADOLESCENTS I JOVES 
DE BADALONA. 

81       4.381,00 €  1903000930/027 

31147 G63422224 
FUNDACIÓ BABEL 
PUNT DE TROBADA 

PROJECTE PUENTES 81       4.381,00 €  1903000930/028 

31330 G65424038 
ASSOCIACIÓ LA XIXA 
TEATRE 

INTERCULTURALITAT 
FENT TEATRE FÒRUM: 
L'ART DE LA 
MULTIPLICACIÓ 7A ED.: 
JOVES, 
INTERCULTURALITAT I 
RELACIONS AFECTIVES 

80       4.327,00 €  1903000930/029 

31328 G58830852 
CENTRE D'ESTUDIS 
AFRICANS 

DONES D'ORIGEN 
PAKISTANÈS: VISIBLES I 
AMB DRETS 

80       4.327,00 €  1903000930/030 

31282 G61913471 
ASSOCIACIÓ DE 
DONES CA LAURÈLIA 

AJUDA INTEGRAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

80       4.327,00 €  1903000930/031 

31835 G62206081 

REDS- RED DE 
SOLIDARIDAD PARA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

ENFORTIMENT DE LA 
CONVIVÈNCIA I DE LA 
CULTURA DEL DIÀLEG A 
TRAVÉS DE LA 
COMUNICACIÓ NO 
VIOLENTA (CNV). 

79       3.300,00 €  1903000930/032 

31569 G60304862 
ASSOCIACIÓ SOCIAL 
ANDRÒMINES 

WOMEN4TECH: FOMENT 
DE LA IGUALTAT 
ECONÒMICA I LABORAL 
DE LES DONES EN EL 
SECTOR DE LA CREACIÓ 
DIGITAL 3D. 

79       3.674,00 €  1903000930/033 

31488 G63770804 

PANDORA: 
RECURSOS PER LA 
IGUALTAT I L ANO 
DISCRIMINACIÓ DE 
LES DONES 

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 

79       3.674,00 €  1903000930/034 

31476 F67013565 ESPAI CONEIX SCCL 
LES PERIPÈCIES DE LA 
CONVIVÈNCIA 

79       3.674,00 €  1903000930/035 

31352 G60799418 
ASSOCIACIÓ 
DINAMITZADORA DE 
LA XARXA FEMINISTA 

FEM XARXA FRONT EL 
FEIXISME I LES 
POLÍTIQUES 
ANTIFEMINISTES 

79       3.674,00 €  1903000930/036 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31290 G65714099 
ASSOCIACIÓ 
ENRUTA'T 

REAPROPIANT-NOS DE 
LES NOSTRES VIDES. 
RELATS DE VIDA SOBRE 
DIVERSITAT SEXUAL I DE 
GÈNERE 

79       3.674,00 €  1903000930/037 

31750 G60098241 
ASSOCIACIÓ DONES 
PERIODISTES 

TALLER PERIODISME 
SOCIAL I NO SEXISTA 

78       3.627,00 €  1903000930/038 

31734 G65047557 

ASOCIACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE 
LA DIVERSIDAD E 
INTERVENCIÓN 
SOCIAL (AIDIS) 

SEXAFÍN: EDUCACIÓ 
AFECTIVOSEXUAL I 
REPRODUCTIVA ALS 
CENTRES EDUCATIUS 
D'EDUCACIÓ INFANTIL I 
PRIMÀRIA 

78       3.627,00 €  1903000930/039 

99111_19 G59196949 

ASSOCIACIÓ 
D'ASSISTÈNCIA A 
DONES AGREDIDES 
SEXUALMENT 

ASSISTÈNCIA INTEGRAL 
ESPECIALITZADA I 
GRATUÏTA A DONES, 
NENS, NENES, JOVES I 
ADOLESCENTS QUE HAN 
PATIT AGRESSIONS 
SEXUALS 

78       3.627,00 €  1903000930/040 

30787 G92271295 

ASOCIACIÓN DE 
HOMBRES POR LA 
IGUALDAD DE 
GENERO-AHIGE 
(DELEGACIÓ DE 
CATALUNYA) 

VIOLÈNCIA SEXUAL 
CONTRA MENORS. 
CREANT ENTORNS DE 
SUPORT I DE CURA EN 
L'ÀMBIT DE L'ESPORT I 
EL TEMPS LLIURE 

77       3.581,00 €  1903000930/041 

31923 G66795642 
OPEN CULTURAL 
CENTER 

CULTURA REFUGI 2019: 
MIGRACODI, ESCOLA 
REFUGI I LLENGÜES 
INCLUSIVES 

77       3.581,00 €  1903000930/042 

31468 G62429592 
PLÀUDITE TEATRE - 
ESPAI D'ARTS 
ESCÈNIQUES 

OBRIM EL TELÓ! TEATRE 
INTERGENERACIONAL, 
DE GÈNERE I ÈTNIES 

77       1.500,00 €  1903000930/043 

31098 G08952939 CASAL LAMBDA ACCIÓ CÍVICA 2019 77       3.581,00 €  1903000930/044 

30807 G62393210 
FUNDACIÓ PRIVADA 
TROPOS 

NI BELLA NI BESTIA 76       3.534,00 €  1903000930/045 

30696 G66119389 

SUDS - ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE 
SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ 

MIRADES NO 
HEGEMÒNIQUES (II 
ETAPA). L'AUTO 
REPRESENTACIÓ COM 
EINA DE 
TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL 

76       3.534,00 €  1903000930/046 

30346 G61899043 
ASSOCIACIÓ 
TEATRAL MOUSIKÉ 

IDENTITATS: TALLERS 
DE REFLEXIÓ SOBRE 
IDENTITAT DE GÈNERE 

76       3.534,00 €  1903000930/047 

31812 F65436743 COEDUCACCIO SCCL 

FASES 2 I 3: 
COEDUCACIÓ, ESPAI I 
COMUNITAT: PER LA 
IGUALTAT, APRENENT A 
MIRAR, VIURE I OCUPAR 
L'ESPAI AMB 
PERSPECTIVA DE 
GÈNERE. 

76       3.534,00 €  1903000930/048 
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31522 G62816889 
FUNDACIÓ CARTA DE 
LA PAU DIRIGIDA A 
L'ONU 

PROGRAMA VITAMINA: 
LIDERATGE ÈTIC I 
TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL ( GRUPS 
VITAMINA DE LES 
COMARQUES DE 
BARCELONA) 

76       3.534,00 €  1903000930/049 

99103_19 G63919716 
FUNDACIÓ PRIVADA 
VOZES 

VOZES, ORQUESTRES I 
CORALS SOCIALS 

76       3.534,00 €  1903000930/050 

31901 G65799124 
ASOCIACIÓN 
APROSEX 

TOTES PER A TOTES 76       3.534,00 €  1903000930/051 

31333 G61645115 
FUNDACIÓ PRIVADA 
PERE CLOSA 

XARXA DE PREVENCIÓ 
DE LES EMANCIPACIONS 
PREMATURES 

75       3.488,00 €  1903000930/052 

30882 G58673807 
ESPAI D'INCLUSIÓ I 
FORMACIÓ CASC 
ANTIC 

ACOLLIDA I EINES DE 
SOCIALITZACIÓ PER A 
UNA CIUTADANIA ACTIVA 

74       2.598,00 €  1903000930/053 

99107_19 G64680986 

ASSOCIACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
CULTURAL, 
AMBIENTAL I HUMÀ 
(CEHDA) 

PLANTEM LA LLAVOR. 
ACOLLIDA DE 
PERSONES MIGRADES I 
ACTIVITATS 
D'APROPAMENT I 
CONEIXEMENT 
INTERCULTURAL AMB 
INFANTS I JOVES. 

74       2.598,00 €  1903000930/054 

31702 G65400608 
ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA I 
CULTURAL FORMES 

LA TROCA: PORTA 
D'ACOLLIDA 

74       2.598,00 €  1903000930/055 

31450 G62823000 

ASSOCIACIÓ GRUP 
D'AMICS GAIS, 
LESBIANES, 
TRANSSEXUALS I 
BISEXUALS (GAG). 

SUPORT A L'ENTITAT 
GRUP D'AMICS GAIS, 
LESBIANES, 
TRANSSEXUALS I 
BISEXUALS (GAG) 

74       2.598,00 €  1903000930/056 

31816 G08983199 
ESCOLTES 
CATALANS 

PLA DE QUALITAT 73       2.562,00 €  1903000930/057 

31405 F66828872 
INSTITUT 
DIVERSITAS, SCCL 

«VINCLES PER LA 
DIVERSITAT» 

73       2.562,00 €  1903000930/058 

31287 G64813595 

ASSOCIACIÓ HÈLIA, 
DE SUPORT A LES 
DONES QUE 
PATEIXEN VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE 

AIDA (ABORDATGE 
INTEGRAL PER A LES 
DONES I EL SEU 
APODERAMENT) 

73       2.562,00 €  1903000930/059 

31036 G65956864 
ASSOCIACIÓ 
INTERCULTURAL 
DIÀLEGS DE DONA 

ESPAI D'ACOLLIDA, 
LLENGUA I 
SOCIALITZACIÓ PER A 
DONES IMMIGRADES 

73       2.562,00 €  1903000930/060 

99114_19 G61851747 
XARXA EUROPEA DE 
DONES PERIODISTES 

VISIBILITZANT LES 
DONES EN LA SEVA 
DIVERSITAT 

73       2.562,00 €  1903000930/061 

31497 V60662293 
CENTRE 
D'ACOLLIMENT 
SANTA COLOMA 

CENTRE D'ACOLLIMENT 
PER ESTRANGERS 

72       2.527,00 €  1903000930/062 

31159 F67026658 
NUS PROCESSOS 
SOCIALS I CREATIUS 
SCCL 

"JO MAI MAI..." 
PREVENCIÓ DE LES 
VIOLÈNCIES DE GÈNERE 
ENTRE JOVES A 

72       2.527,00 €  1903000930/063 
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31120 G59342170 
ASSOCIACIÓ 
CULTURA TRETZE 

ENLLAÇOS: ATENCIÓ, 
SUPORT I ORIENTACIÓ 
SOCIAL I EDUCATIVA A 
INFANTS I JOVES 
D'ORIGEN IMMIGRANT 

72       2.527,00 €  1903000930/064 

99121_19 G65370462 

ASSOCIACIÓ 
PRECARIAS, CONTRA 
LA PRECARIETAT I 
PER 
L'EMPODERAMENT 

DRETS CONQUERITS? 
DRETS AMENAÇATS 

72       2.527,00 €  1903000930/065 

30662 G83117374 
FUNDACIÓN 
SECRETARIADO 
GITANO 

PROMOCIÓ DE LA 
IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS I 
INCLUSIÓ 
SOCIOLABORAL DE LES 
DONES GITANES, I 
ATENCIÓ A LA MÚLTIPLE 
DISCRIMINACIÓ. 

71       2.492,00 €  1903000930/066 

30513 G63220008 

ASSOCIACIÓ 
ATLÀNTIDA 
PROFESSIONALS 
PER LA 
INTERCULTURALITAT 

PROJECTE 
INTERPROFESSIONS 

71       2.300,00 €  1903000930/067 

31610 G08855827 
MOVIMENT 
EDUCATIU DEL 
MARESME 

BELLUGA'T 71       2.492,00 €  1903000930/068 

31565 F25628579 
L'ARADA 
CREATIVITAT SOCIAL 
SCCL 

BARRIS ACTIVADORS 71       2.492,00 €  1903000930/069 

31433 G62003603 

ASSOCIACIÓ 
ARTIXOC, DONEM 
SUPORT A L'ART I A 
LA JOVENTUT 

EMOCIONA'T, 
EMPODERAMENT 
JUVENIL PER MITJÀ DEL 
TEATRE 

71       2.492,00 €  1903000930/070 

31912 G64627896 
CENTRE EURO-ÀRAB 
DE CATALUNYA 

ESPAI CEAC PEL 
DINAMISME ASSOCIATIU. 

70       2.457,00 €  1903000930/071 

31221 G65098709 
ASSOCIACIÓ HOMES 
IGUALITARIS 

IMPLICANT ELS HOMES 
EN LA TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL DE LES 
MASCULINITATS 

70       2.457,00 €  1903000930/072 

31942 G64876840 
FUNDACIÓ PRIVADA 
ENLLAÇ 

ENVELLIMENT ACTIU 
ENTRE LES PERSONES 
GRANS LGTBI 

70       2.457,00 €  1903000930/073 

30959 G08830127 
CENTRE D'ANÀLISI I 
PROGRAMES 
SANITARIS (CAPS) 

RED-CAPS COM A EINA 
FEMINISTA DE 
PARTICIPACIÓ I 
PROMOCIÓ DE LA 
IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS EN 
SALUT 

69       1.733,00 €  1903000930/074 

31692 G63231476 
FUNDACIÓN PRIVADA 
BAYT AL-THAQAFA 

LA INTEGRACIÓ I 
L'EMPODERAMENT DE 
DONES IMMIGRANTS 
DES D'UNA 
PERSPECTIVA 
INTERSECCIONAL 

69       1.733,00 €  1903000930/075 

31530 G63570402 
FUNDACIÓ PRIVADA 
CULTURAL DE 
GRANOLLERS AC 

TEDEBAT 69       1.733,00 €  1903000930/076 
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31494 G60722246 
HUACAL, ONG DE 
SOLIDARITAT AMB EL 
SALVADOR 

EMPODERANT-NOS COM 
A DONES I 
SALVADORENYES. GRUP 
CULTURAL COMUNITARI 
EN FEMENÍ 

69       1.733,00 €  1903000930/077 

31483 G63939599 

LA LLUM DEL NORD 
ASSOCIACIÓ PER LA 
CIUTADANIA I LA 
COOPERACIÓ ENTRE 
POBLES 

SENTIT AL BARRI 
(2N.PART): ACCIONS PER 
COMBATRE ELS 
RUMORS I ESTEREOTIPS 
SOBRE LA DIVERSITAT 
CULTURAL A 
VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS.(ÀMBIT 
D'ACTIVITAT: IGUALTAT I 
CIUTADANIA) 

69       1.733,00 €  1903000930/078 

99108_19 G65862260 
AURORA GESTIÓ DE 
PROJECTES SOCIALS 

OPEN YOUR MIND – 
INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL PER A 
JOVES VULNERABLES 

69       1.733,00 €  1903000930/079 

30996 G63103006 
FUNDACIÓ MIGRA 
STUDIUM 

LOCUS - ESPAI 
INTERRELIGIÓS 

68       1.708,00 €  1903000930/080 

30878 G60417631 

ASSOCIACIÓ 
PLATAFORMA PER LA 
LLENGUA-
COL·LECTIU 
L'ESBARZER 

PLA D'ACTUACIÓ 
LINGÜÍSTICA INTEGRAL 
SABADELL SUD 

68       1.708,00 €  1903000930/081 

31861 G65162562 
ASSOCIACIÓ 
CULTURAL EL 
PARLANTE 

ENFORTIMENT I 
ACOMPANYAMENT DE 
L'ASSOCIACIÓ JUVENIL 
LA MERI PRODUCTIONS 
COM ESPAI D'EDU-
COMUNICACIÓ, ACCIÓ 
COMUNITÀRIA I 
AUTOGESTIÓ, PER A LA 
CIUTADANIA ACTIVA, A 
LA ZONA NORD DEL 
DISTRICTE DE NOU 
BARRIS 

68       1.708,00 €  1903000930/082 

31759 G60378056 

ASSOC. PER 
L'ESTUDI I 
PROMOCIÓ DEL 
BENESTAR SOCIAL. 
PROBENS 

EN FEMENÍ, MIRADES EN 
LA DIVERSITAT 

68       1.708,00 €  1903000930/083 

31729 G08537912 
FUNDACIÓ PRIVADA 
JOSEP SANS 

JOVENT ACTIU A LES 
MUNTANYES DEL BAIX 

68       1.708,00 €  1903000930/084 

31664 G58893793 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
DONES DIRECTIVES I 
EMPRESÀRIES 

DONES PEL 
MICROCRÈDIT SOLIDARI, 
DONES PEL FUTUR 

68       1.708,00 €  1903000930/085 

31519 G67279281 
ASSOCIACIÓ 
MATARÓ LGTBI+ 

VISUALITZACIÓ I 
EMPODERAMENT DEL 
COL·LECTIU LGTBI A 
MATARÓ 

68       1.708,00 €  1903000930/086 

31507 V58386087 
CENTRE SOCIAL DE 
SANTS 

ACOLLIM I ENFORTIM 
2019 

68       1.708,00 €  1903000930/087 
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31461 G63637482 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE 
PROFESSIONALS DE 
LES POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT (ACPPJ) 

2019 - LES BONES 
PRÀCTIQUES EN L'ÀMBIT 
DE LA JOVENTUT: ENS 
REORGANITZEM PER 
IMPULSAR L'EINA PEL 
TREBALL EN XARXA 
ENTRE PROFESSIONALS 
DE JOVENTUT 

68       1.708,00 €  1903000930/088 

31317 G62773221 
ACCIÓ ESCOLTA DE 
CATALUNYA 

APOSTEM PEL 
CREIXEMENT 

68       1.708,00 €  1903000930/089 

31315 F64422207 EINA COOPERATIVA TEIXIM COMUNITAT 68       1.708,00 €  1903000930/090 

31197 G67070904 
LA GÛSPIRA - EQUIP 
D'EDUCADORES 

REC-ULL: DIVERSITAT, 
ACOLLIDA, 
RECONEIXEMENT I 
ACOMPANYAMENT 

68       1.708,00 €  1903000930/091 

99106_19 G65256695 
ASSOCIACIÓ 
CULTURAL ISLÀMICA 
DE CABRILS 

CONVIURE ENTRE DOS 
MÓNS (2ª PART) 

68       1.708,00 €  1903000930/092 

99125_19 G65937005 
ASSOCIACIÓ 
RIBORQUESTRA 

RIBORQUESTRA: 
ORQUESTRA 
COMUNITÀRIA I 
INTERGENERACIONAL 

68       1.708,00 €  1903000930/093 

99105_19 G67355339 
ASSOCIACIÓ 
REFUGEE FRIENDLY 

REFUGEE FRIENDLY 
2019 

67       1.304,00 €  1903000930/094 

99109_19 G62212972 
FUNDACIÓ PRIVADA 
FICAT 

PROJECTE 
D'ACOMPANYAMENT 
SOCIOJURÍDIC 

67       1.304,00 €  1903000930/095 

31906 G64729056 
FUNDACIÓ 
CATALUNYA 
VOLUNTÀRIA 

MIRADES 
INTERSECCIONALS 

67       1.304,00 €  1903000930/096 

31872 G61747069 
ASSOCIACIÓ CASAL 
CLARET DE VIC 

ESCOLA DE LA PAU 
DONES: FOMENTANT LA 
XARXA CIUTADANA I 
COMUNITÀRIA. 

67       1.304,00 €  1903000930/097 

31870 G65089179 
ASSOCIACIÓ 
MARESMON 

PROJECTE INSERIM 67       1.304,00 €  1903000930/098 

31804 G17933730 
FUNDACIÓ PRIVADA 
UTOPIA 

INCUBA DONES 
EMPRENEDORES 
BARCELONA 2019 

67       1.304,00 €  1903000930/099 

31731 G58506981 
FUNDACIÓ 
FRANCESC FERRER I 
GUÀRDIA 

SEGURNET: AGENTS, 
JOVES I INFANTS 
FORMATS I CAPACITATS 
PER ESDEVENIR 
REFERENTS EN L'ÚS DE 
LES NOVES 
TECNOLOGIES 

67       1.304,00 €  1903000930/100 

31725 G65095606 
ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
L'HURBART 

ARTICULA'T 67       1.304,00 €  1903000930/101 

31349 G67007005 

ASSOCIACIÓ 
PROMOTORA DE 
DONES CINEASTES I 
DE MITJANS 
AUDIOVISUALS DE 
CATALUNYA 

ACCIÓ DIRECTORI. EL 
DIRECTORI DE LES 
PROFESSIONALS DE 
L'AUDIOVISUAL 

67       1.304,00 €  1903000930/102 

00101_19 G66754235 FUNDACIÓ QT FES-HO PER TU 67       1.304,00 €  1903000930/103 

31219 G61852638 
ASSOCIACIÓ 
CULTURA VIVA 
SANTBOIANA 

FORMACIÓ I 
INTEGRACIÓ PEL 
COL·LECTIU IMMIGRANT 

67       1.304,00 €  1903000930/104 
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30992 G67041798 

ASSOCIACIÓ 
FILIGRANA PER LA 
DIVERSITAT 
AFECTIVA, SEXUAL I 
DE GÈNERE 

DIVERSITATS DIVERSES. 
APROXIMACIÓ A LA 
DIVERSITAT AFECTIVA 
SEXUAL I DE GÈNERE 
DES DE LA 
INTERSECCIONALITAT. 

66       1.284,00 €  1903000930/105 

30864 G58266909 

FEDERACIÓ DE 
CENTRES JUVENILS 
DON BOSCO DE 
CATALUNYA 

EDUCACIÓ EN VALORS 
PER LA INTEGRACIÓ 
SOCIAL DELS I LES 
JOVES 

66       1.284,00 €  1903000930/106 

30721 G65611337 GAY SITGES LINK 

PROGRAMA 2019 PER A 
LA DIVERSITAT 
AFECTIVA, SEXUAL I 
D'IDENTITAT DE GÈNERE 
A SITGES 

66       1.284,00 €  1903000930/107 

30689 G66702838 

ASSOCIACIÓ DE 
DONES 
MARROQUINES I 
CATALANES 

EMPODEREM LES 
DONES MARROQUINES 

66       1.284,00 €  1903000930/108 

30658 G66380932 
ASSOCIACIÓ 
GOGARA 

ESCOLES SALUDABLES 66       1.284,00 €  1903000930/109 

31920 G64098601 
ASSOCIACIÓ LA 
BRETXA 

CURTS CONTRA EL ODI 66       1.284,00 €  1903000930/110 

31902 G66084666 
ASSOCIACIÓ 
ANADROMES 

AMB ANADROMES 
IMAGINA, DISSENYA, 
FABRICA 

66       1.284,00 €  1903000930/111 

31862 G66909524 

ASSOCIACIÓ 
COMISSIÓ DE 
FORMACIÓ DE LA 
COORDINADORA DE 
LA LLENGUA (ACOF) 

FORMACIÓ DE LA NOVA 
CIUTADANIA: LLENGUA, 
CULTURA I 
PARTICIPACIÓ. 

66       1.284,00 €  1903000930/112 

31832 G85362564 
FUNDACIÓN 
TRAB.OR 

ABRAÇANT LA 
DIVERSITAT DES DE LA 
COEDUCACIÓ 

66       1.284,00 €  1903000930/113 

31822 G60754165 
AGRUPACIÓ 
CULTURAL 
RIUBROGENT 

ENTORNS I VIDA A SANT 
MATEU FASE 4 

66       1.284,00 €  1903000930/114 

31821 G65379919 

ASSOCIACIÓ 
FESTIVAL DE 
CREACIÓ 
CONTEMPORÀNIA 
DEL POBLENOU 

ESCENA + DONES 2019 66       1.284,00 €  1903000930/115 

31604 G58186180 

SECRETARIAT 
D'ENTITATS DE 
SANTS, 
HOSTAFRANCS I LA 
BORDETA 

TAULA INTERCULTURAL 66       1.284,00 €  1903000930/116 

31523 G59883017 

ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DE 
ROCAFONDA, 
L'ESPERANÇA, 
CIUTAT JARDÍ 

TOTES PLEGADES 66       1.284,00 €  1903000930/117 

31504 G66409251 

ASSOCIACIÓ 
ENCARA EN ACCIÓ, 
MOVIMENT AFECTIU, 
SEXUAL I DE 
GÈNERE 

APODERAMENT LGTBI 66       1.284,00 €  1903000930/118 
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31489 F67128397 

CÚRCUMA SCCL: 
ACCIÓ, DIVERSITAT I 
TRANSFORMACIÓ 
AMB PERSPECTIVA 
DE GÈNERE 

HISTÒRIES D'ALBA I 
MANU 

66       1.284,00 €  1903000930/119 

31467 G58435975 
ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS I VEÏNES DEL 
POBLENOU 

DONES EN XARXA 66       1.284,00 €  1903000930/120 

31460 G63071518 
ASSOCIACIÓ DE 
PERIODISME FORA 
DE QUADRE 

CICLE DE CINEMA I 
DRETS HUMANS 

66       1.284,00 €  1903000930/121 

31448 G67119453 

ASSOCIACIÓ 
OBSERVADORS PER 
LA DEMOCRÀCIA 
ODEM 

REFORMA ELECTORAL, 
DRETS FONAMENTALS I 
GARANTIES 
INTERNACIONALS.  

66       1.284,00 €  1903000930/122 

31375 G58310376 
ASSOCIACIÓ SALUT I 
FAMÍLIA 

XARXA D'HOSPITALITAT I 
SUPORT JURÍDIC I 
PSICOSOCIAL PER A 
DONES I FAMÍLIES 
IMMIGRANTS 

66       1.284,00 €  1903000930/123 

31250 G64344526 
ASSOCIACIÓ SOCIAL 
GABELLA 

ENTER COMPARTIR 66       1.284,00 €  1903000930/124 

99113_19 G60927498 

FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS 
CULTURALS I 
EDUCATIVES DE 
PERSONES 
ADULTES- FACEPA- 

L’EDUCACIÓ AL LLARG 
DE LA VIDA: UN DRET DE 
TOTS I TOTES 

66       1.284,00 €  1903000930/125 

00011_19 G62462650 
ASSOCIACIÓ DE 
TREBALLADORS 
PAKISTANESOS 

FORMACIÓ I XERRADES 
PER L'ACCÉS A LA 
NACIONALITAT 

66       1.284,00 €  1903000930/126 

30835 G62809280 

FEDERACION DE 
ASOCIACIONES 
AMERICANAS EN 
CATALUÑA-
FASAMCAT 

AVE FENIX 2019 65       1.265,00 €  1903000930/127 

31951 G58338583 
FEDERACIÓ 
CATALANA DE JOVES 
CAMBRES 

JOVENTUT ACTIVA: 
FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA A TRAVÉS 
DE JOVE CAMBRA DE 
CATALUNYA 

65       1.265,00 €  1903000930/128 

31930 G63349310 
OBSERVATORI 
TERCER SECTOR 

BONES PRÀCTIQUES DE 
GOVERNANÇA 
DEMOCRÀTICA EN 
ENTITATS DE SEGON 
NIVELL O SUPERIOR 

65       1.265,00 €  1903000930/129 

31908 G62235676 
NEXES 
INTERCULTURALS DE 
JOVES PER EUROPA 

20 ANYS DE 
TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL: JUSTÍCIA 
GLOBAL DES D'UNA 
PERSPECTIVA JUVENIL. 

65       1.265,00 €  1903000930/130 

31905 G67286153 
ORGANIZACIÓN DE 
TRABAJADORAS 
SEXUALES - OTRAS 

AVANZANDO HACIA 
DERECHOS - 2019 

65       1.265,00 €  1903000930/131 
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CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31831 G67063206 
FUNDACIÓ 
CONTORNO URBANO 

MÒDUL: REGENERACIÓ 
URBANA DE L'ESPAI DE 
MATACAVALLS 
MITJANÇANT LA 
COMUNITAT 

65       1.265,00 €  1903000930/132 

31760 G65739286 
ASOCIACIÓN 
CULTURAL EL 
MIRADOR 

EL CALIDOSCOPI 65       1.265,00 €  1903000930/133 

31618 G59379610 
VEÏNS PLA D'EN 
BOET - EL RENGLE 
DE MATARÓ 

TALLER DE TEATRE 
SOCIAL PER 
L'EMPODERAMENT DE 
LES DONES 

65       1.200,00 €  1903000930/134 

31592 G58670753 
DIOMIRA DE 
BARCELONA 

"FEM UN CLIC PEL 
BARRI" FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ DE 
INFANTS, ADOLESCENTS 
I LES FAMÍLIES, PER LA 
SEVA CAPACITACIÓ, TOT 
PREVEIENT LES 
SITUACIONS DE RISC 
SOCIAL. 

65       1.265,00 €  1903000930/135 

31578 G62218888 
ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DE 
GUADALHORCE 

PROGRAMA I 
DINAMITZACIÓ 
D'ACTIVITATS 
COMUNITÀRIES AL 
BARRI DE 
GUADALHORCE 

65       1.265,00 €  1903000930/136 

31514 G66017112 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS 
D'ALUMNES 
"SINDICAT 
D'ESTUDIANTS" 

PROGRAMA ANUAL DEL 
SINDICAT D'ESTUDIANTS 
2019: "ESTUDIANT!! 
ORGANITZA'T I DEFENSA 
ELS TEUS DRETS!!" 

65       1.265,00 €  1903000930/137 

31243 G62219738 
ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL LA 
FORMIGA 

MÓN BARRI 65       1.265,00 €  1903000930/138 

99122_19 G58022542 
CENTRE D'ESTUDIS 
DE L'HOSPITALET 

RUTA CANDEL PER 
L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

65       1.100,00 €  1903000930/139 

99112_19 G60104528 

FEDERACIÓ DE 
DONES DE 
CATALUNYA PER LA 
IGUALTAT 

ACOLLIMENT 
PSICOLÒGIC I 
ASSESSORAMENT I 
ORIENTACIÓ JURÍDICA 

65       1.265,00 €  1903000930/140 

99116_19 G61203980 
MOVIMENT D’ESPLAI 
DEL VALLÈS 

FEM MOVIMENT 
D’ESPLAI DEL VALLÈS 

65       1.265,00 €  1903000930/141 

99119_19 G66978818 

DARNA, CENTRE 
INTERCULTURAL I 
INICIATIVA 
CIUTADANA 

PLA DE FORMACIÓ 
LINGÜÍSTICA PER A UNA 
SOCIETAT 
INTERCULTURAL 

65       1.265,00 €  1903000930/142 

99120_19 G65402406 
ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL LA 
MUGA 

PROLLEMA, ENSENYANT 
LLENGUA MATERNA 

65          820,00 €  1903000930/143 

99126_19 G66133497 DONA CANÇÓ 

“TU ETS PART DE LA 
SOLUCIÓ”. CAMPANYA 
JOVE DE PREVENCIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. 

65       1.265,00 €  1903000930/144 

31027 G61695052 
AMICS DEL 
MOVIMENT QUART 
MON CATALUNYA 

ESPAI DE FORMACIÓ 
"ENTRE DONES" 

65       1.265,00 €  1903000930/145 
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Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela 
 

PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31650 G59986299 
NEXE FUNDACIÓ 
PRIVADA 

ACTIVITATS DE 
RESPIR PER A 
FAMÍLIES AMB 
FILLS/ES AMB 
PLURIDISCAPACITAT 

85  22.500,00 €  1903000904/001 

31379 G65529661 
FUNDACIÓN APIP-
ACAM 

GAUDEIX D'UN 
RESPIR: SERVEI 
ESPECIALITZAT 
D'ESTADES 
TEMPORALS PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

85  22.500,00 €  1903000904/002 

31005 G58176363 

ASSOCIACIÓ PRO 
DISMINUÏTS 
PSÍQUICS DEL 
BERGUEDÀ 

RESPIR PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I 
TRASTORN MENTAL 

84  18.001,05 €  1903000904/003 

31122 G59913160 FUNDACIÓ L'ESPIGA RESPIR I LLEURE 83  17.786,75 €  1903000904/004 

31362 G64746613 
FUNDACIÓ PRIVADA 
SALUT MENTAL 
CATALUNYA 

RESPIR SORTIDES 
PER A PERSONES 
AMB TRASTORN 
MENTAL 

82  17.572,46 €  1903000904/005 

31162 G64177421 

APRENEM, 
ASSOCIACIÓ PER A 
LA INCLUSIÓ DE LES 
PERSONES AMB TEA 

CAPS DE SETMANA 
DE RESPIR EN 
FAMÍLIA 

81  17.358,16 €  1903000904/006 

30766 G08393936 
FUNDACIÓ ASPACE 
CATALUNYA 

RESPIR 80  17.143,86 €  1903000904/007 

31423 G08403644 APINAS 

SERVEI DE RESPIR 
PER INFANTS AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL (DID) 
I TRASTORNS 
MENTAL (TM) O 
TRASTORNS GREU 
DE LA CONDUCTA 
(TGC) 

80  17.143,86 €  1903000904/008 

31123 G66918095 
FUNDACIÓ SANT 
TOMÀS 

SERVEI DE RESPIR 
EN ACOLLIMENT EN 
FAMÍLIES PER 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL DE LA 
COMARCA D'OSONA. 

80  17.143,86 €  1903000904/009 

31808 G60168853 
FUNDACIÓ MALALTS 
MENTALS DE 
CATALUNYA 

SUPORT PREVI EN LA 
PRESA DE DECISIONS 

79  13.734,95 €  1903000904/010 

31387 G65463366 
FUNDACIÓ JUNTS 
AUTISME 

RESPIR PER A TOTS 79  13.734,95 €  1903000904/011 

31355 G65057465 
FUNDACIÓ TUTELAR 
L'ESGUARD 

SERVEI 
D'ASSESSORAMENT I 
INFORMACIÓ A LES 
PERSONES, FAMÍLIES 
I PROFESSIONALS. 

79    6.100,00 €  1903000904/012 
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NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT 
OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31681 G60458148 
FUNDACIÓ PRIVADA 
JERONI DE 
MORAGAS 

TRANSFORMANT LA 
TUTELA - 
PLANIFICACIÓ 
CENTRADA EN LA 
PERSONA EN EL 
PROCÉS DE 
MODIFICACIÓ DE LA 
CAPACITAT 

79    2.592,50 €  1903000904/013 

31231 G08444671 FUNDACIÓ AMPANS 

SERVEI RESPIR EN 
FAMÍLIES PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL A LA 
COMARCA DEL 
BAGES I RESPIR DE 
LLEURE 

77  13.387,23 €  1903000904/014 

31670 G60004314 
FUNDACIÓ PRIVADA 
NOSTRA SENYORA 
DELS ÀNGELS 

SUPORT A LA 
TUTELA: PRETUTELA I 
ASSESSORAMENT 

77  12.308,00 €  1903000904/015 

31382 G65104002 
FUNDACIÓ PRIVADA 
VOL 

(RE) CONSTRUINT 
CAPACITATS: 
PROGRAMA 
D'INFORMACIÓ I 
MILLORA DE 
D'INTEGRACIÓ 
SOCIAL I PROMOCIÓ 
DE L'AUTONOMIA DE 
PERSONES AMB 
TRASTORN MENTAL I 
CAPACITAT D'OBRAR 
MODIFICADA. 

76  13.213,37 €  1903000904/016 

31318 G58371907 
SOM FUNDACIÓ 
PRIVADA CATALANA 
TUTELAR 

PREPARANT EL 
FUTUR DEL NOSTRE 
FAMILIAR 

75  13.039,51 €  1903000904/017 

31154 G62716535 
FUNDACIÓ PRIVADA 
LAR PER MALALTS 
MENTALS 

SERVEI DE TUTELES 
FUNDACIÓ LAR A LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA 

75  13.039,51 €  1903000904/018 

31693 G59088120 
FUNDACIÓ GERMÀ 
TOMÀS CANET 

SERVEIS DE SUPORT 
AL PROGRAMA DE 
TUTELES 

74    8.870,15 €  1903000904/019 

30714 G61630950 
FUNDACIÓ PRIVADA 
TUTELAR ACIDH 

ASSESSORAMENT 
SOCIO JURÍDIC A LES 
FAMÍLIES, 
PRETUTELA I 
L'EXERCICI DE LES 
FIGURES DE SUPORT 
JURÍDIC A LA 
CAPACITAT 

72    8.630,42 €  1903000904/020 

31934 G62962188 ASSOCIACIÓ APADIS 
LES DIFERÈNCIES 
LES HI POSES TU 

71    8.510,55 €  1903000904/021 

30650 G63184527 
FUNDACIÓ PRO 
VELLESA AUTÒNOMA 
(PROVEA) 

MESURES DE 
PREVENCIÓ I 
PROTECCIÓ VERS LA 
GENT GRAN 

71    8.510,55 €  1903000904/022 

31527 G63930499 
FUNDACIÓ PRIVADA 
AVAN 

CASAL OBERT 71    8.510,55 €  1903000904/023 

30776 G65924631 
ASSOCIACIÓ CENTRE 
DE LLEURE TU TRIES 

PROGRAMA RESPIR 
2019 

71    8.510,55 €  1903000904/024 
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OPERACIÓ 

COMPTABLE 

31887 G64827876 
FUNDACIÓ PRIVADA 
LLUÍS ARTIGUES 

PROGRAMA DE 
SUPORT I MILLORA 
DE LA QDV DELS 
USUARIS I USUÀRIES 
SENSE RECURSOS 
DE LA FUNDACIÓ 
LLUÍS ARTIGUES. 

71    7.285,00 €  1903000904/025 

31430 F63280614 GRANDALLA SCCL 

DESCONNECTA AMB 
GRANDALLA: 
PROGRAMA DE 
RESPIRS FAMILIARS 

70    8.390,68 €  1903000904/026 

31241 G58071507 

LA TUTELA, 
FUNDACIÓ PRIVADA 
CATALANA TUTELAR 
DE DISCAPACITATS 
PSÍQUICS I 
PERSONES GRANS 

SERVEI 
D'INFORMACIÓ I 
ACOLLIDA 

70    8.390,68 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31422 G60703386 

FUNDACIÓ CENTRE 
MÈDIC 
PSICOPEDAGÒGIC 
D'OSONA 

RESPIR OSONA 
SALUT MENTAL 

70    8.390,68 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

30817 G61751863 
FUNDACIÓ PRIVADA 
SIQUE 

ACTIVITATS DE 
RESPIR FAMILIAR 

70    8.390,68 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31628 G64542764 

ASSOCIACIÓ 
ENCERT: ESPORT, 
LLEURE, FORMACIÓ I 
OCUPACIÓ PER 
JOVES AMB 
DIFICULTATS 
INTEL·LECTUALS 

RESPIRS ENCERT 70    8.390,68 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31854 G60703303 

FUNDACIÓ PRIVADA 
DEL MARESME PRO 
PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ 
PSÍQUICA 

SERVEI RESPIR LES 
SURERES 

70    8.250,00 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31304 G60171063 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL TOTS 
SOM SANTBOIANS 

REFRESKA'T 70    6.776,95 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31480 G08698367 ALCER BARCELONA 

VACANCES PER A 
PERSONES EN 
HEMODIÀLISI I ELS 
SEUS CUIDADORS - 
2019 

70    6.000,00 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31742 G60062809 
TEB FUNDACIÓ 
PRIVADA 

EMPODERAMENT DE 
LES FAMÍLIES AMB 
FILLS AMB 
DISCAPACITAT 

70    6.000,00 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31381 G65064727 
ASSOCIACIÓ TEA 
VALLES 

OCI PER JOVES AMB 
TEA 

70    6.000,00 €  1903000904/027 

31175 G61931895 

ASSOCIACIÓ 
CATALANA PRO 
PERSONES AMB 
SORDCEGUESA 
APSOCECAT 

RESPIR PER A 
PERSONES AMB 
SORDCEGUESA 

70    5.500,00 €  1903000904/028 
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30989 G60644994 
FUNDACIÓ SANTA 
MARIA DE 
COMABELLA 

ESPORT, CULTURA, 
INCLUSIÓ I BONS 
HÀBITS ALIMENTARIS 
A L'ABAST DE 
PERSONES 
TUTELADES AMB 
POCS RECURSOS I 
VULNERABILITAT A LA 
COMARCA DEL 
BAGES, BERGUEDÀ I 
MOIANÈS 

70    4.917,36 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31863 G66841842 
FUNDACIÓ TUTELAR 
DEL MARESME 

SEGUIM PARLANT DE 
TUTELA 

70    3.975,00 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31571 G60753795 

ASSOCIACIÓ PRO-
DISMINUÏTS 
PSÍQUICS DEL 
MASNOU 

ESPLAI JUVENIS 69    6.084,55 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31645 G62216973 
FUNDACIÓ TALLERS 
GUINARDÓ 

AMB TU! 69    6.084,55 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31914 G64484710 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE 
MALALTS 
D'ALZHEIMER DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL 
AFA VO 

ESPAI RESPIR 
CUIDA'T PER CUIDAR 

69    6.084,55 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

30836 G65334930 FUNDACIÓ PAIDEIA ESCAPADES PAIDEIA 69    6.084,55 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31780 G65542284 
FUNDACIÓ GESTIÓ I 
SUPORT 

SOMRIU PER 
VACANCES 

69    6.084,55 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31143 G66339599 
FUNDACIÓ ESCLAT 
MARINA 

SERVEI DE RESPIR A 
LA RESIDÈNCIA 
ESCLAT MARINA 

69    6.084,55 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31873 G08752735 
APA COL·LEGI 
PAIDEIA 

SERVEI DE RESPIR 
PAIDEIA. UN 
DESCANS PER LES 
FAMÍLIES UNA 
DIVERSIÓ PELS 
NOIS!! 

68    5.996,36 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31608 G63027411 
FUNDACIÓ ELS TRES 
TURONS 

VENTILA'T 68    5.996,36 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31022 G60171253 

FUNDACIÓ PRIVADA 
PRO-DISMINUÏTS 
PSÍQUICS 
FINESTRELLES 

RESPIR: FOMENT DE 
L'AUTONOMIA I 
ACOMPANYAMENT 
PSICOSOCIAL I 
TERAPÈUTIC DE LES 
PERSONES ADULTES 
AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

67    2.627,17 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31701 G64506785 

ASSOCIACIÓ DE 
MARES, PARES I 
TUTORS DEL TALLER 
COLOMA D'AVIÀ 

RESPIR PER ADULTS 
AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

67    2.627,17 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 
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31158 G61017042 
FUNDACIÓ PRIVADA 
TUTELAR FAMÍLIA I 
SOCIETAT 

ACTIVITAT TUTELAR I 
ATENCIÓ ALS 
FAMILIARS I 
PERSONES AMB RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

66    2.587,96 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

00008_19 G64445679 

ASSOCIACIÓ DE 
LLEURE PER A 
DISCAPACITATS 
DISPRAT-LLEURE 

PROYECTO RESPIR 
FAMILIAR RESPFAM 

66    2.587,96 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

30637 G67076331 ASPERGER NEW LIFE 
ASPI-ESPAI JOVE 
NEW LIFE 

66    2.587,96 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31636 F64255581 
APINDEP RONÇANA 
SCCL 

RESPIR APINDEP 
2019 

65    2.548,75 €  1903000904/029 

00017_19 G58661869 
ASSOCIACIÓ ARC DE 
SANT MARTÍ 

ACTIVITATS DE 
DESCANS PER A 
FAMILIARS DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL. 
CONCILIACIÓ 
FAMILIAR EN 
ENTORNS 
COMUNITARIS 

65    2.548,75 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31034 G59816991 

CENTRE OBERT 
RIALLES (FUNDACIÓ 
CHAMPAGNAT, 
FUNDACIÓ PRIVADA) 

RESPIR XELA 65    2.548,75 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

99007_19 G63728380 FUNDACION FRIENDS ESPAVILA 2019 65    2.548,75 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31839 G63743629 

MALLA, ASSOCIACIÓ 
CATALANA TUTELAR 
DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
PSÍQUICA 

SUPORT I 
ASSESORAMENT A 
LES FAMÍLIES 

65    2.548,75 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31939 G64030067 
ASSOCIACIÓ DE 
TEMPS DE LLEURE 
RUBRICATUS 

ESTADES 2019 65    2.548,75 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31666 G66549429 
FUNDACIÓ TUTELAR 
TALLER SANT JORDI 

ASSESSORAMENT 
SOBRE ELS DRETS 
DE LES PERSONES 
AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL I DEL 
DESENVOLUPAMENT. 

65    2.548,75 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31212 G61690467 
TALITA, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

LLEURE EDUCATIU 
PER A NENS I JOVES 
AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

65    1.900,00 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

30886 G64725062 
FUNDACIÓ PRIVADA 
TUTELAR AMPARA 

GAUDIM D'UNA 
ESTONA PLEGATS 

65    1.615,00 €  
Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 

31466 G65665523 

FUNDACIÓ TUTELAR 
D'ASSESSORAMENT I 
PROTECCIÓ A LES 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

OCI I QUALITAT DE 
VIDA FUTAPPD 2019 

65       625,00 €  

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit 
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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 ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

31179 G08917262 L'HORA DE DÉU 

PROJECTE D'ATENCIÓ DE 
NECESSITATS BÀSIQUES A 
FAMÍLIES DINS DEL LLINDAR DE 
LA POBRESA EXTREMA 

64 

31767 G17925215 
FUNDACIÓ PRIVADA 
RESILIS 

PROMOCIÓ I SEGUIMENT DEL 
BENESTAR FÍSIC I EMOCIONAL 

64 

31837 G58344318 
ASSOCIACIÓ 
CENTRE D'ESPLAI 
XIXELL 

ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES 
DE VACANCES ADREÇADES A 
INFANTS I ADOLESCENTS (3 A 
17 ANYS) EN RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL DE L'ESPLAI XIXELL 2019 

64 

31435 G58698697 
ASSOCIACIÓ CLUB 
D'ESPLAI LA 
FLORIDA 

MENTORIA SOCIAL PER A LA 
INCLUSIÓ 

64 

31210 G59084236 ESPLAI DRUIDA 
"TOT ÉS POSSIBLE: EDUCAR EN 
EL LLEURE" 

64 

31051 G62397476 
ASSOCIACIÓ CEDRE 
PER A LA 
PROMOCIÓ SOCIAL 

RECURS SOCIO EDUCATIU LA 
CASETA 

64 

31658 G64708779 

LA XARRANCA. 
FUNDACIÓ 
SOCIOEDUCATIVA 
PRIVADA 

CATALITZA. PROJECTE 
D'INCLUSIÓ DE JOVES 
NOUVINGUTS 

64 

30057 R0800534J 
PARRÒQUIA SANT 
JOSEP DE 
CALASSANÇ 

AJUDA ALS NECESSITATS DEL 
BARRI 

64 

31116 G08424871 
FUNDACIÓ MARIA 
RAVENTÓS 

ACOMPANYAMENT A 
L'EMANCIPACIÓ DE FAMÍLIES 
MONOPARENTALS EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT 

63 

31538 G60234838 
ASSOCIACIÓ 
JUVENIL TRONADA 

SERVEI D´INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA AMB 
FAMÍLIES AMB INFANTS I 
ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT 

63 

31935 G60651213 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES 
D'ALUMNES DE 
L’ESCOLA PÚBLICA 
AURÓ DE 
BARCELONA 

INCLUSIÓ DELS INFANTS AMB 
NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECIALS EN EL TEMPS DE 
MENJADOR ESCOLAR I LES 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

63 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

31314 G61766986 
FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPROSEAT PROA 
ESPLUGUES 

PROJECTE DE TERÀPIA 
ASSISTIDA AMB GOSSOS 

63 

30982 G62190970 
ASSOCIACIÓ DE 
CIRC ROGELIO 
RIVEL 

ESCOLA DE CIRC 63 

31373 G62841648 
ACCIÓ SOCIAL 
MONTALEGRE 

FOMENT DE LA INDEPENDÈNCIA 
SOCIAL I ECONÒMICA DE LES 
FAMÍLIES EN RISC D´EXCLUSIÓ 
SOCIAL DEL BARRI DEL RAVAL 
DE BARCELONA MITJANÇANT LA 
COBERTURA DE NECESSITATS 
BÀSIQUES I L'ASSESSORAMENT 
LABORAL 

63 

31947 G65449704 

ASSOCIACIÓ 
SÍNDROME 
D'ASPERGER 
OSONA 

GRUPS D'OCI DELS USUARIS DE 
L'ASSOCIACIÓ SINDROME 
D'ASPERGER D'OSONA 

63 

31845 G66366972 

ASSOCIACIÓ 
TERÀPIES 
HOLÍSTIQUES ESPAI 
SACRA 

PROGRAMA ANUAL D’INCLUSIÓ 
SOCIAL 

63 

31426 G58388125 
FUNDACIÓ PRO 
VIDA DE 
CATALUNYA 

ACOMPANYAMENT I SUPORT 
GRATUÏTS A DONES QUE 
DECIDEIXEN DONAR CURS A LA 
SEVA GESTACIÓ, I QUE ES 
TROBEN EN SITUACIÓ 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN L’ETAPA 
DE LA MATERNITAT, I ALS SEUS 
FILLS, PER A AFAVORIR EL SEU 
DESENVOLUPAMENT TANT EN 
L’ETAPA GESTACIONAL COM EN 
ELS SEUS PRIMERS MESOS DE 
VIDA 

62 

31262 G60697885 
ASSOCIACIÓ 
L'ESQUITX 

FAMÍLIES ESQUITX (SOAF) 62 

99006_19 G61556460 
ASSOCIACIÓ 
SOCIOLABORAL 
ESTEL TAPIA 

ENDAVANT_DOS.PUNT.ZERO 62 

30912 G63004162 
FUNDACIÓ PRIVADA 
ARSIS 

SAI - SERVEI D'ATENCIÓ A LA 
INFÀNCIA 

62 

31361 G63266068 
ASOCIACIÓN SUD 
INTEGRACION 

LA MERIENDA: ACOGIDA A 
PERSONAS SIN HOGAR. 
RECUPERACION DE SU 
AUTONOMIA. 

62 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

30298 G64771322 
ASOCIACIÓN 
BANCO 
FARMACÉUTICO 

FONS SOCIAL DE 
MEDICAMENTS 

62 

31270 G64918998 
FUNDACIÓ PRIVADA 
LA VINYA, D'ACCIÓ 
SOCIAL 

CENTRE OBERT I D'ESPLAI 
BOCINS 

62 

31412 G66178914 

ASSOCIACIÓ DE 
MARES I PARES DE 
L'ARBOÇ (AMPA 
ARBOÇ) 

TALLERS PER A PARES I MARES 
D'INFANTS AMB 
PLURIDISCAPACITAT 

62 

31274 R5800645C 
HOSPITAL SANT 
JOAN DE DÉU 

DETECCIÓ I ATENCIÓ A LES 
NECESSITATS DE FAMÍLIES EN 
RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

62 

31877 G58212903 
FEDERACIÓ 
D'ATENEUS DE 
CATALUNYA 

TOTS HI TENIM LLOC 61 

30522 G58422791 
AV FONT DELS 
CAPELLANS 

"JUGUEM I APRENEM" 61 

31824 G58642935 
FUNDACIÓN 
PRIVADA ROGER 
TORNE 

LA CASA DEL AIRE 61 

31874 G58886292 
ASSOCIACIÓ VEÏNS I 
VEÏNES ESCODINES 

ESCODINES_COMUNITARILAB 4 
ALL 

61 

30872 G59055525 
COORDINADORA 
D'ENTITATS DEL 
POBLE SEC 

COMPARTIM POBLE-SEC 61 

31540 G60192614 
ARQUITECTURA SIN 
FRONTERAS 

DRETS A L'HABITATGE I A LA 
CIUTAT. NOUS REPTES DE LA 
CIUTADANIA 

61 

30665 G62207899 
FUNDACIÓ 
CONCEPCIÓ 
JUVANTENY 

PROJECTE INTEGRAL DE 
SUPORT A LA MAJORIA D'EDAT 

61 

31419 G65437162 

ASSOCIACIÓ PER LA 
JUVENTUT, 
ADOLESCENTS I 
PROJECTES PER A 
LA INFÀNCIA 

PROJECTE DE NOVA 
OPORTUNITAT EDUCATIVA: 
AVANÇA+ TASTA OFICIS 

61 

30838 V62858279 

COORDINADORA 
D'ENTITATS PRO 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT LES 
CORTS 

ATENCIÓ TERAPÈUTICA DE 
QUALITAT 

61 

31838 G58040775 LLUÏSOS DE GRÀCIA 
ASSOCIA'T A LLUISOS I NO 
ESTIGUIS SOL 

60 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

99013_19 G58816273 

FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS 
DE VEÏNS DE 
MANRESA 

AMUNT, TOTA PEDRA FA PARET. 
(TALLERS DE REFORÇ 
ESCOLAR) 

60 

31096 G58888090 
ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DEL XUP 

TOP TEEN 60 

31258 G60022787 
FUNDACIÓ PRIVADA 
ESCÓ 

ACOLLIDA SOCIO-JURÍDICA, UN 
ESPAI PER LA INCLUSIÓ SOCIAL. 

60 

31716 G61750048 
RAVAL EN ACCIÓ, 
ASSOCIACIÓ 

1@1: FOMENT DE L'EDUCACIÓ 
DE NENES I NOIES EN RISC 
D'EXCLUSIÓ SOCIAL DEL BARRI 
DEL RAVAL 

60 

99010_19 G62494984 
ASSOCIACIÓ 
MARTINET SOLIDARI 

TRAJECTÒRIES DE VIDA 60 

31320 G64478449 

ASSOCIACIÓ DE 
FIBROMIÀLGIA I 
SÍNDROME DE 
FATIGA CRÒNICA 
DE RIPOLLET 

RESTAURANDO NUESTRA 
CALIDAD DE VIDA 

60 

31479 G65788424 
ASSOCIACIÓ 
IL·LUSIONS 
SOLIDÀRIES 

JOGUINES PER NENS I NENES 
EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

60 

31477 R0801194B 
COMUNIDAD DE 
HERMANAS 
TERESIANAS 

PISOS ASSISTITS I 
ACOMPANYAMENT 
SOCIOEDUCATIU A JOVES 

60 

31717 G60912029 
ASSOCIACIÓ 
JUVENIL ESQUITX 

PROJECTE GEN-ERA 59 

31594 G63173066 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA 
INTEGRAL DEL 
RAVAL 

PLA PILOT PER A LA INCLUSIÓ 
D'INFANTS I JOVES AMB 
DISCAPACITAT A L'AEIRAVAL: 
ÈXIT EN ELS ITINERARIS DE 
VIDA 

59 

31053 G63509616 
FUNDACIÓ MANS A 
LES MANS 

ACOMPANYAMENT A FAMÍLIES 
EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT 

59 

31925 G64656598 
PROYECTOS 
INFANTILES 

TOURS ESCOLARS PER 
BARCELONA 

59 

00022_19 G66810441 
PROJECTE 
EDUCATIU I SOCIAL 
IGUALEM 

LA LECTOESCRIPTURA I LES 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LA 
LECTOESCRIPTURA I LES 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LA 
COMUNICACIÓ -TIC- 

59 

31584 G59055830 
ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS GRUPS DE 
MONTSERRAT 

TOTS A L'HORT! HORT 
COMUNITARI DE MONTSERRAT 

58 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

31338 G65086753 

FUNDACIÓ TALLER 
ESCOLA D'ART 
SUMPTUÀRIES 
TEAS 

GRUPS DE SUPORT A FAMÍLIES 
DE PERSONES ADULTES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, 
ENFOCAMENT PSICO-
CORPORAL 

58 

31125 G64840457 

ASSOCIACIÓ DE 
GENT GRAN 
PARRÒQUIES DE 
MONTMAJOR 

LA PARTICIPACIÓ EN EL TEATRE 
DE LA GENT GRAN 

56 

31952 G66143009 
ASSOCIACIÓ 
CARVING'S 
MARESME 

SHARING WAVES (COMPARTINT 
ONADES) 

56 

31921 G60935905 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL DE 
GAVÀ ADISGA 

MARXEM JUNTS 55 

31299 G65048977 
ASSOCIACIÓ 
ARTETERAPIA 
ARTENEA 

PEÇA DE DANSA INTEGRADA 
"LA LLORONA", ARTENEA CIA DE 
DANSA 

55 

31110 F08580359 GRUPDEM, SCCL 

ESPORT PELS USUARIS AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL DEL 
CENTRE OCUPACIONAL 
GRUPDEM 

54 

30781 G60676079 FUNDACIÓ BRAFA 

ELABORACIÓ D’UN PLA 
D’EDUCACIÓ EN 
COMPETÈNCIES A TRAVÉS DE 
L’ESPORT 

54 

31425 G58121740 
AFA CAVALL 
BERNAT 

EXPRESSA'T AMB EL COS! 53 

31915 G65662819 
SANT PERE 
CLAVER, FUNDACIÓ 
SERVEIS SOCIALS 

WALKIM PER LA INCLUSIÓ 49 

30709 G67114611 

PROJECTE 
MESSAIA, 
VOLUNTARIS DEL 
VOLTREGANÈS 

REMODELACIÓ TANCAMENTS I 
ACTIVITATS USUARIS DE 
L'ESPAI SAGRATS CORS 

46 

31680 G08489460 

ASSOCIACIÓ DE 
PARES I FAMILIARS 
DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
PSÍQUICA SANT 
JORDI 

NOSALTRES TAMBÉ VOLEM 45 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

99100_19 G66058066 
ASSOCIACIÓ MAR 
DE SOMNIS 

COLÒNIES D’ESTIU PER A 
INFANTS I JOVES AMB 
EPILÈPSIA. FOMENTANT LA 
IGUALTAT 

45 

30603 G08369449 
FUNDACIÓ CASA 
D'EMPARA 

LLIURAMENT RECURRENT DE 
RACIONS DE MENJAR A 
PERSONES SENSE RECURSOS 

44 

00016_19 F67062018 DE LA TERRA, SCCL 
DE LA TERRA, SCCL 
(COOPERATIVA SENSE ÀNIM DE 
LUCRE) 

42 

31791 G58793779 
GRESOL AJUDA I 
SOLIDARITAT DEL 
GUINARDÓ 

AJUDA I SUPORT A INFANTS, 
ADOLESCENTS I/O FAMÍLIES EN 
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT 

42 

31441 G64662364 
CLUB ESPORTIU 
TERRA NEGRA 

L'ACTIVITAT FÍSICA COM A 
VEHICLE PER LA INTEGRACIÓ 
SOCIAL 

42 

31612 G65278004 
ASSOCIACIÓ PETITS 
MÚSICS DEL MÓN 

D'UNA ALTRA BANDA 42 

31756 G63609200 
CATALONIA HOQUEI 
CLUB 

IMPULSEM L'ESPORT, 
IMPULSEM EL HOQUEI 

36 

31463 G67180588 

ASSOCIACIÓ DE 
DIABÈTICS DE LA 
CATALUNYA 
CENTRAL ADCC 

COLONIES INFANTILS PER NENS 
I NENES DIABÈTICS 

31 

 
 
 
Àmbit d’Igualtat i Ciutadania 
 
PETICIÓ 

NÚM. 
CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

31917 G67200048 
ASSOCIACIÓ VILLAGE 
ACTIVITATS JUVENILS 

STEM SENSE BARRERES 64 

31941 G58218595 
FEDERACIÓ DE 
JOVENTUTS MUSICALS 
DE CATALUNYA 

PLA DE SUPORT, CONSOLIDACIÓ 
I EXPANSIÓ DE LA XARXA 
D'ASSOCIACIONS LOCALS I 
ENTITATS ASSOCIADES DE 
JOVENTUTS MUSICALS (FOMENT 
DE L'ASSOCIACIONISME 
CULTURA JUVENIL). PLA DE 
SUPORT ALS JOVES MÚSICS 
CATALANS. 

63 

31784 G62083357 ASSOCIACIÓ NOVACT 
PREVENCIÓ DE LA 
POLARITZACIÓ A BARCELONA 

63 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

31516 G67357871 

ASSOCIACIÓ DE DONES 
LLIURES I COMBATIVES 
ROSA LUXEMBURG DE 
BARCELONA 

PROGRAMA ANUAL DE ACCIÓN 
POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: 
"ENS VOLEM VIVES, LLIURES I 
COMBATIVES" 

63 

31505 G66409319 
ASSOCIACIÓ 17 DE 
MAIG 

ASSOCIACIONISME LGTBI A 
CATALUNYA 

63 

31889 F66740739 
VOLTES COOPERATIVA 
D'ARQUITECTURA SCCL 

CONSTRUÏM COMUNITAT: 
REPENSEM ELS ESPAIS 
EXTERIORS DE L'ESCOLA 
TERESA ALTET. FASE 2: DISSENY 
I CONSTRUCCIÓ 

63 

31809 G61266722 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ART PÚBLIC 

GENUS 62 

31678 G67236554 
ASSOCIACIÓ 
FORGENDER SEAL 

SEGELL PER LA IGUALTAT DE 
GÈNERE DE LES 
ORGANITZACIONS DEL TERCER 
SECTOR DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA 

62 

31495 G66118068 
ASSOCIACIÓ NOVES 
VIES 

ACOMPANYAMENT 
SOCIOJURÍDIC EN ESTRANGERIA 
A NOUVINGUTS 

62 

31491 G66315722 
ASSOCIACIÓ EQUALITY 
FACTORY 

GÈNERE EN TRANSFORMACIÓ 62 

31788 F08954059 DRECERA SCCL DONA, APOSTA PER TU! 61 

31772 G62203047 FUNDACIÓN EXIT ÈXIT TEAMUP 61 

99117_19 G63527170 

COL·LECTIU LA VÍBRIA 
D’INICIATIVES 
CULTURALS PER LA 
TOLERÀNCIA I LA 
INTEGRACIÓ SOCIAL      

MOBILITY LAB. INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA MITJANÇANT 
LA MOBILITAT INTERNACIONAL. 

61 

31579 G62734702 
DONES PER LA 
LLIBERTAT I LA 
DEMOCRÀCIA 

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I 
ASSESSORAMENT PER 
L'APODERAMENT DE LES DONES 
GRANS DE BARCELONA 

61 

31000 G62261995 

AUDIR-ASSOCIACIÓ 
UNESCO PER AL 
DIÀLEG INTERRELIGIÓS 
I INTERCONVICCIONAL 

AUDIR-JOVE 60 

31813 G58383894 
AULA D'ESPLAI DEL 
VALLÈS 

ADAPTACIÓ PROJECTES 
EDUCATIUS D'ESPLAI AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 

59 

31638 G66008616 
CENTRO DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ DE LA 
PETITA EMPRESA. 

58 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

99104_19 G65506677 

ASSOCIACIÓ 
INTERCULTURAL 
LLATINS PER 
CATALUNYA 

INTERCANVI JUVENIL 
“DIVERSITAT LINGÜÍSTICA, 
INCLUSIÓ I SOSTENIBILITAT” 

58 

31526 G63999049 

ALIA, ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DE DONES 
PER A LA RECERCA I 
L'ACCIÓ 

LA XARXA DE PENÈLOPE 57 

31343 G66854894 
ASSOCIACIÓ SOCIAL 
BUSINESS CITY 
BARCELONA 

SOM JOVES I EMPRENEM! 57 

31163 G64355530 
ASSOCIACIÓ VITA 
MUNDI 

BARCELONA OBERTA AL MÓN 57 

31411 G64509987 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CASA ORLANDAI 

HORT SOCIAL DE SARRIÀ 56 

31929 G63661870 
DONAVEU, ASSOCIACIÓ 
FEMINISTA DE TONA 

COEDUQUEM! 55 

31881 G67020198 
XARXA DONES 
EMPRENEDORES DE 
SAN CUGAT XDESC 

LA XARXA I LA IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

54 

00100_19 G58537945 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DE BADIA DEL VALLÈS 

ALCEM LA VEU CONTRA LES 
VIOLÈNCIES DE GÈNERE 

53 

31500 G58700840 
AFA FRAY LUIS DE 
LEON 

INCLUINT: ESTUDI ASSISTIT I 
ACTIVITATS PER LA 
CONVIVÈNCIA. 

45 

31950 G67114538 SOM MASNOU SOM MASNOU 43 

31537 F66536145 
SERVEIS FINANCERS 
ISLÁMICS (COOPHALAL) 

PROGRAMA "OPORTUNITAT" PER 
A DONES 

37 

30794 G59304279 
FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS 
VEÏNALS DE SABADELL 

PER LA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ 
DELS BARRIS DE SABADELL 

34 

 
Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela 
 

PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

31380 G64303464 
ASSOCIACIÓ LES CORTS 
PER A LA INSERCIÓ 
LABORAL 

PROGRAMA FINDE DE 
RESPIR DE FAMÍLIES 
CURADORES DE PERSONES 
AMB TRASTORN MENTAL 

64 

31354 G62299029 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ARTESÀ PER LA 
INTEGRACIÓ 
SOCIOLABORAL 

COLÒNIES ARTESA RESPIR 
2019 

62 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

31451 G63560650 
AMPA DE L'ESCOLA 
D'EDUCACIÓ ESPECIAL 
SANTA MARIA DE QUERALT 

RESPIR PER A INFANTS I 
JOVES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

61 

99009_19 G63645808 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
JOCVIU 

RESPIRS PER A INFANTS, 
JOVES I ADULTS 

61 

31943 G65714669 
ASSOCIACIÓ INFINITS 
SOMRIURES 

ACTIVITATS DE LLEURE 
INCLUSIU 

56 

30758 G58511361 
FUNDACIÓ PRIVADA 
BOSCANA 

ACTIVITATS DE RESPIR, OCI 
I TEMPS LLIURE PER A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

55 

31933 G65831646 AUTISME AMB FUTUR 

AUTISME AMB FUTUR: 
SERVEI DE RESPIR 
FAMILIAR PER A FAMÍLIES 
AMB FILLS I FILLES AMB 
TEA. 

53 

31217 G65320343 
ASSOCIACIÓ OBRIR-SE AL 
MÓN 

RESPIR PER A PERSONES 
AMB AUTISME 

48 

31932 F66844366 LUIKA SCCL 

PROGRAMA 
D'ACOMPANYAMENTS, 
VACANCES I RESPIRS 
FAMILIARS 

39 

 
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. 
CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

31956 G08758617 
AGRUPACIÓ DE 
SORDS DE VIC I 
COMARCA 

CURS DE REFORÇ 
DE CATALÀ ORAL 
PER A PERSONES 
SORDES (A2) 

Incompliment de la Base 6 en 
relació a la Base 8: No 

presentació de la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 

(Annex 1 del model normalitzat)  

31377 G08857542 

FEDERACIÓ 
CATALANA 
D'ESPORTS 
PER A 
PERSONES 
AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 
-ACELL 

ACTIVITATS DE 
VACANCES I 
RESPIRS AMB 
PERNOCTACIÓ 
PER A PERSONES 
AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

Incompliment Base 5: Entitat 
inclosa al Pla estratègic de 
subvencions 2019 de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 

Igualtat i Ciutadania) 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

31819 G08897696 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
CATALANA 
SÍNDROME DE 
DOWN 

SERVEI D'OCI 
QUEDEM: 
PROGRAMA 
"ACTIVITATS 
ENTRE AMICS" I 
PROGRAMA DE 
"TURISME" 

Incompliment Base 5: Entitat 
inclosa al Pla estratègic de 
subvencions 2019 de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 

Igualtat i Ciutadania) 

31829 G08983199 
ESCOLTES 
CATALANS 

POTENCIEM LES 
ACTIVITATS DE 
LLEURE AL BARRI 
DE TRINITAT NOVA 
DE BARCELONA. 

Incompliment Base 7: en cas de 
presentació de més d'un projecte 

per la mateixa entitat, la 
sol·licitud presentada amb 

posterioritat quedarà 
automàticament exclosa 

31891 G58012113 
ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA 
ITACA 

TALLERS DE 
CRIANÇA: 
APRENEM EN 
FAMÍLIA. 

Incompliment Base 5: Entitat 
inclosa al Pla estratègic de 
subvencions 2019 de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 

Igualtat i Ciutadania) 

32864 G58174632 
ACG ROSALIA 
DE CASTRO 

AULA 
D’INFORMÀTICA 
PER A LA GENT 
GRAN 

Fora de termini 

31623 G58566480 
AMPA 
CÉRVOLA 
BLANCA 

SOM ESCOLA 

Incompliment Base 2: El projecte 
no s'emmarca en cap dels 

àmbits objecte de subvenció 
d'aquesta convocatòria. 

31907 G60515707 

ASSOCIACIÓ 
PER A LA 
SALUT 
FAMILIAR I 
COMUNITÀRIA 
VENTIJOL 

VIURE A CASA 

Incompliment Base 7: en cas de 
presentació de més d'un projecte 

per la mateixa entitat, la 
sol·licitud presentada amb 

posterioritat quedarà 
automàticament exclosa 

31864 G61066700 
FUNDACIÓ 
VILADEMANY 

UNITATS DE 
CONVIVÈNCIA 

Incompliment Base 19: No es 
subvencionen l'adquisició de 
béns materials i equipaments 

inventariables. 

31993 G61391850 
FUNDACIÓ 
CARLES 
BLANCH 

ESPAI FAMÍLIA Fora de termini 

31676 G61482659 

FUNDACIÓ 
CATALANA PER 
A LA PARÀLISI 
CEREBRAL 

SENSE TÍTOL 

 No presentació de la 
documentació requerida a la 

Base 6 i en particular la memòria 
del projecte/activitat a realitzar 

(Annex 1 del model normalitzat) 
que no pot ser objecte de 

requeriment segons la Base 8 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

31597 G62292545 
FUNDACIÓ 
HUMANITÀRIA 
DR. TRUETA 

TREBALLA, 
RECICLA I CURA'T 

Incompliment Base 6 en relació a 
la Base 7:  no presenten cap 
documentació ni tan sols la 

memòria (annex 1) que no pot 
ser objecte de requeriment 

segons la Base 8. 

00026_19 G62682562 

CASAL 
ARGENTI A 
BARCELONA-
CELESTE Y 
BLANCO 

ACCÉS A LA 
JUBILACIÓ PER 
CONVENI 
MULTILATERAL 
ARGENTINA/ESTAT 
ESPAÑOL. 

Incompliment Base 2: el projecte 
presentat no s'ajusta a l'objecte 

de l'àmbit de Benestar social 

31484 G62880752 
ORATGE 
ASSOCIACIÓ 

LA COLLA 
INCLUSIVA DEL 
GEGANT NORMAG 

Incompliment Base 7: en cas de 
presentació de més d'un projecte 

per la mateixa entitat, la 
sol·licitud presentada amb 

posterioritat quedarà 
automàticament exclosa 

30984 G63115745 
FUNDACIÓ 
PEDRO SALESA 
CABO 

ATENCIÓ I 
SUPORT A LES 
PERSONES 
GRANS AMB 
SORDESA EN RISC 
D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL. 

Incompliment de la Base 6 en 
relació a la Base 8: No 

presentació de la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 

(Annex 1 del model normalitzat) 

31332 G63172985 

FUNDACIÓ LA 
RODA 
D'ACCIONS 
CULTURALS I 
DEL LLEURE 

ACTUEM - TEATRE 
SOCIAL PER A 
JOVES 

Incompliment Base 5: Entitat 
inclosa al Pla estratègic de 
subvencions 2019 de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 

Igualtat i Ciutadania) 

00027_19 G63419451 

ASSOCIACIÓ 
LLEURE I 
ESPORT 
COMKEDEM 

ESTADA 
AUTÒNOMA PER A 
ADOLESCENTS I 
JOVES AMB 
DISCAPACITAT 
FÍSICA 

Incompliment Base 7: 
Presentació en paper i no 

atendre, en el termini establert, 
al requeriment d’esmena de la 

forma de presentació de la 
sol.licitud 

00010_19 G64692569 

FUNDACIÓ 
PRIVADA 
CONFAVC, 
ESTUDIS I 
RECURSOS 
VEÏNALS 

DINAMITZACIÓ 
VEÏNAL A-PORTA 
PER AL PAC CAN 
PEGUERA 2019 

Incompliment de la Base 7 i la 
Base 6 en relació a la Base 8: 

Presentació en paper que no pot 
ser objecte de requeriment 

d'esmena en la presentació ja 
que no s'ha presentat l'Annex 1- 
Memòria que no pot se objecte 

de requeriment 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

31449 G66088212 

ASOCIACIÓN 
RAÍCES. 
ATENCIÓN 
CONFLICTO 
FILIOPARENTAL 

ASOCIACION 
RAICES. 
ATENCION 
CONFLICTO 
FILIOPARENTAL 

Incompliment Bases 3 i 19: No 
es subvencionaran actuacions o 
actes puntuals com exposicions, 

congressos, jornades, festes, 
publicacions, premis, estudis o 
investigacions. Tampoc seran 
subvencionables les despeses 

de dietes i manutenció, i 
l'adquisició de béns materials i 

equipament inventariables 

00019_19 G66355843 

 
Veus – 
Federació 
Catalana 
d’Entitats de 
Salut Mental en 
1a Persona 

SALUT MENTAL EN 
PRIMERA 
PERSONA A 
TRAVÉS DEL 
SUPORT ENTRE 
IGUALS 

Incompliment Base 5. Entitat 
inclosa al Pla estratègic de 
subvencions 2019 de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 

Igualtat i Ciutadania) 

99003_19 G67144394 
ASSOCIACIÓ 
VOLEM SIGNAR 
I ESCOLTAR 

PROJECTE 
«PUBLICACIÓ 
VEUS UNES 
VEUS», 
EMPODERAMENT 
DELS NENS 
SORDS A 
L’ESCOLA 
PÚBLICA 
CATALANA 

Incompliment  Base 3. Finalitat 
de les subvencions: No es 

subvencionaran publicacions. 

31201 G67179366 
ASSOCIACIÓ 
APROPA 
INCLUSÓ 

GUIA D'ÚS PER A 
FACILITAR 
L'ACCÉS A LES 
BIBLIOTEQUES DE 
PROXIMITAT DE 
LES FAMÍLIES AMB 
FILLS AMB 
TRASTORN 
ESPECTRE 
AUTISTA (TEA). 
CAP A UNA 
MILLORA DE LA 
COMPRENSIÓ I 
PARTICIPACIÓ ALS 
EQUIPAMENTS DE 
LES 
BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS 

Incompliment  Base 3. Finalitat 
de les subvencions: No es 

subvencionaran publicacions, 
estudis o investigacions.  
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

31927 G67279554 

ASSOCIACIÓ 
RIDEFORHER 
PER LA SALUT 
ONCO-
ESPORTIVA 

RIDE FOR HEALTH 
Incompliment Base 2: el projecte 
presentat no s'ajusta a l’objecte 

de l'àmbit de Benestar social 

31876 R0800035H 

ORDEN 
HOSPITALARIA 
SAN JUAN DE 
DIOS 

EDUCASJD: 
ESCOLA AMIGA I 
BATECS 

Incompliment Base 5: Entitat 
inclosa al Pla estratègic de 
subvencions 2019 de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 

Igualtat i Ciutadania) 

00028_19 R0800513D 
SANTA ANNA 
HOSPITAL DE 
CAMPANYA 

RECUPERACIÓ 
AUTOESTIMA 
D'ACOLLITS 

Incompliment Base 7: 
Presentació en paper i no 

atendre, en el termini establert, 
al requeriment d’esmena de la 

forma de presentació de la 
sol·licitud 

00030_19 W0037855D 
DELEGACIÓ 
FUNDACIÓ 
ICEERS 

METZINERES. 
ENTORNS 
D'AIXOPLUC PER 
DONES QUE USEN 
DROGUES 
SOBREVIVINT 
VIOLÈNCIES 

Incompliment Base 7: 
Presentació en paper i no 

atendre, en el termini establert, 
al requeriment d’esmena de la 

forma de presentació de la 
sol·licitud 

 
 
 
 
Àmbit d’Igualtat i Ciutadania 
 

PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

30867 G63110811 

ARXIU 
HISTÒRIC I 
CENTRE DE 
DOCUMENTACI
Ó DE LA MINA I 
EL CAMP DE LA 
BOTA 

CREACIÓ D'UNA 
WEB 
DOCUMENTAL 
PARTICIPATIVA A 
PARTIR DE 
L'ARXIU HISTÒRIC 
DE LA MINA I EL 
CAMP DE LA BOTA 

Incompliment Base 3: No es 
subvencionaran actuacions o 
actes puntuals com exposicions, 
congressos, jornades, festes, 
publicacions, premis, estudis o 
investigacions. 

30763 F66136615 
COOPERATIVA 
CERCLES SCCL 

GET - SOLIDARITY 
(GLOBAL ENGLISH 
TRACK 
SOLIDARITY) 

Incompliment Base 2: El projecte 
presentat no s'ajusta a l’objecte 
de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania. 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

30246 G61740627 
FUNDACIÓ 
MARIANAO 

PROJECTE 
ESFERA JOVE, EL 
VOLUNTARIAT 
JUVENIL COM A 
MOTOR PER A LA 
PARTICIPACIÓ 
SOCIAL I LA 
TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL 

Incompliment Base 5: Quedaran 
excloses les entitats que estiguin 
incloses al Pla Estratègic de 
Subvencions 2019 de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 
Igualtat i Ciutadania). 

99102_19 F67296624 
LA SELVA. 
ECOSISTEMA 
CREATIU, SCCL 

ACCELERADORA 
DE 
CURTMETRATGES
. EDICIÓ 2019: 
LUCRECIA 
MARTEL 

Incompliment Base 3: No es 
subvencionaran actuacions o 
actes puntuals com exposicions, 
congressos, jornades, festes, 
publicacions, premis, estudis o 
investigacions. 

31954 G65663841 
ASSOCIACIÓ 
ARRISSALAH 

POTS FER-HO 

Incompliment de la Base 6 en 
relació a la Base 8: No 
presentació de la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 
(Annex 1 del model normalitzat) 

31945 G66697996 

ASOCIACIÓN 
HORACE MANN 
PARA LA 
EDUCACIÓN 

EXPLICA-M'HO 
Incompliment Base 2: El projecte 
presentat no s'ajusta a l’objecte 
de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania. 

99123_19 G67152181 
ASSOCIACIÓ 
ECOOPROMOC
IÓ 

COOPERATIVISME 
SOCIALMENT 
SOSTENIBLE; 
ESTRATÈGIES 
PER A LES 
DIFERENTS 
NECESSITATS 
D'HABITATGE, 
COM A 
CONSEQÜÈNCIA 
DE LA 
SEGREGACIÓ 
SOCIAL A 
POBLENOU 

Incompliment Base 2: El projecte 
presentat no s'ajusta a l'objecte 
de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania 

31922 G60475043 

ASSOCIACIÓ 
AMICAL DELS 
IMMIGRANTS 
MARROQUINS  

AMICAL RAVAL 
2019 

Incompliment Base 6: No aporta 
la documentació de l'entitat 
beneficiària ni del/de la 
representant legal dins del 
termini establert al requeriment 
d'esmena de data 15 de febrer 
de 2019 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

31898 G64509987 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
CASA 
ORLANDAI 

CUIDEM-NOS PER 
PARTICIPAR 

Incompliment Base 7: En cas de 
presentació de més d'un projecte 
per la mateixa entitat, la 
sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà 
automàticament exclosa. 

31886 G58505280 
ASSOCIACIÓ 
CA LA DONA 

CA LA DONA, UN 
ESPAI DE DONES I 
PER A DONES: 
ESPAI PER ALS 
DRETS DE LES 
DONES 

Incompliment Base 5: Quedaran 
excloses les entitats que estiguin 
incloses al Pla Estratègic de 
Subvencions 2019 de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 
Igualtat i Ciutadania). 

31852 G66355140 

ASSOCIACIÓ 
PEL SUPORT A 
PERSONES 
AMB 
DISCAPACITAT 
MENTAL 

PROJECTE 
D'INTEGRACIÓ 
COMUNITÀRIA 
PER PERSONES 
AMB UN 
TRASTORN 
MENTAL 

Incompliment Base 7: En cas de 
presentació de més d'un projecte 
per la mateixa entitat, la 
sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà 
automàticament exclosa. 

31726 G66477944 
GENDER AND 
LGBT LAB 

CAMPANYA "SOC 
DIFERENT, SOC 
COM TU" PER 
VISIBILITZAR LES 
PERSONES LGTBI 
DEL TERRITORI 

Incompliment Base 3: No es 
subvencionaran actuacions o 
actes puntuals com exposicions, 
congressos, jornades, festes, 
publicacions, premis, estudis o 
investigacions. 

31720 G66204660 

XARXA 
D'ENTITATS 
D'ACCIÓ 
SOCIAL I 
COMUNITÀRIA 
(XEASC) 

ENXARXANT 2019 

Incompliment Base 5: Quedaran 
excloses les entitats que estiguin 
incloses al Pla Estratègic de 
Subvencions 2019 de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 
Igualtat i Ciutadania). 

31699 G62538103 

ASSOC- 
BICICLETA 
CLUB 
CATALUNYA- 
BACC 

CIRCULEM 
CÍVICAMENT! 

Incompliment Base 2: El projecte 
presentat no s'ajusta a l’objecte 
de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania. 

31593 G59055830 

ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS 
GRUPS DE 
MONTSERRAT 

SALUT I ESPORTA 
AL BARRI 

Incompliment Base 7: En cas de 
presentació de més d'un projecte 
per la mateixa entitat, la 
sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà 
automàticament exclosa. 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

31551 W0016043B 

ASSOCIATION 
DE LA 
FONDATION 
ETUDIANTE 
POUR LA VILLE 
(AFEV) 

TENS GANES DE 
SER ÚTIL? 

Incompliment Base 7: En cas de 
presentació de més d'un projecte 
per la mateixa entitat, la 
sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà 
automàticament exclosa. 

31396 G08575441 

ASSOCIACIÓ 
DE PARES DE 
PERSONES 
AMB 
DISMINUCIÓ 
PSÍQUICA-
INSTITUCIÓ 
MULLERAT 
(ASPASIM) 

NORMAG, UN 
GEGANT MÉS 

Incompliment Base 7: En cas de 
presentació de més d'un projecte 
per la mateixa entitat, la 
sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà 
automàticament exclosa. 

31329 G62394556 

FUNDACIÓ 
CONGRÉS 
CATALÀ DE 
SALUT MENTAL 

MIGRAESPAI: 
JOVES, 
PROCESSOS 
MIGRATORIS I 
IGUALTAT 

Incompliment Base 2: El projecte 
presentat no s'ajusta a l’objecte 
de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania. 

31220 G66584376 
OBSERVATORI 
CONTRA 
L'HOMOFÒBIA 

ACCIONS 
TRANSVERSALS 
DE 
L'OBSERVATORI 
CONTRA 
L'HOMOFÒBIA 

Incompliment Base 5: Quedaran 
excloses les entitats que estiguin 
incloses al Pla Estratègic de 
Subvencions 2019 de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 
Igualtat i Ciutadania). 

31193 R5800395E 
FUNDACIÓ 
PERE TARRÉS 

FOMENTEM 
L'APODERAMENT I 
L'AUTOORGANITZ
ACIÓ JUVENIL 
DELS CENTRES 
D'ESPLAI DE LA 
PROVÍNCIA DE 
BARCELONA 

Incompliment Base 5: Quedaran 
excloses les entitats que estiguin 
incloses al Pla Estratègic de 
Subvencions 2019 de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 
Igualtat i Ciutadania). 

31174 G66415407 

INSTITUT DE 
ROBÒTICA PER 
LA 
DEPENDÈNCIA 

TECHPOINT 
Incompliment Base 2: El projecte 
presentat no s'ajusta a l’objecte 
de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania. 

31052 G62607163 

ASSOCIACIÓ 
PROMOTORA 
DE CENTRE DE 
CULTURA DE 
DONES 
FRANCESCA 
BONNEMAISON 

COWBONNE 

Incompliment Base 5: Quedaran 
excloses les entitats que estiguin 
incloses al Pla Estratègic de 
Subvencions 2019 de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones 
(Gerències de Benestar Social i 
Igualtat i Ciutadania). 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

99101_19 G58119777 
AMICS DE LA 
UNESCO DE 
BARCELONA 

LA QUOTIDIANITAT 
DE LA IGUALTAT I 
EL RESPECTE AL 
CONCEPTE DE 
CIUTADANIA 

Incompliment Base 2: el projecte 
presentat no s'ajusta a l’objecte 
de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania. 

99115_19 4xxxxxxxJ M.P.A 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ I 
ATENCIÓ A 
VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA 
SEXUAL 

Incompliment Base 5: No 
s’acredita la personalitat jurídica 
legalment constituïda. 
Incompliment de la Base 6 en 
relació a la Base 8: No 
presentació de la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 
(Annex 1 del model normalitzat) 

00102_19 G65525768 

ASSOCIACIÓ 
CONEXUS, 
ATENCIÓ, 
FORMACIÓ I 
INVESTIGACIÓ 
PSICOSOCIALS 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ I 
ATENCIÓ A 
VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA 
SEXUAL 

Fora de termini 

00103_19 G64434095 

XARXA 
INTERNACIONA
L DE 
PERIODISTES I 
COMUNICADOR
ES DE 
CATALUNYA 

LA INDEPENDENT, 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
NOTÍCIES AMB 
VISIÓ DE GÈNERE 

Incompliment Base 3: No es 
subvencionaran actuacions o 
actes puntuals com exposicions, 
congressos, jornades, festes, 
publicacions, premis, estudis o 
investigacions. 

99124_19 G84225788 
FUNDACIÓ 
ENSURECER 

HUMAN CITIES 
FESTIVAL 

Incompliment Base 3: No es 
subvencionaran actuacions o 
actes puntuals com exposicions, 
congressos, jornades, festes, 
publicacions, premis, estudis o 
investigacions. 

99128_19 G58168642 
CLUB PATÍ 
VOLTREGÀ 

PROGRAMA 
D’IGUALTAT REAL 
EN L’ESPORT DE 
L’HOQUEI FEMENÍ 

L’entitat ha renunciat formalment 
a la sol·licitud. 

99129_19 G08849549 
ASSOCIACIÓ 
SERVEI CIVIL 
DE CATALUNYA 

ASSOCIACIONISM
E I VOLUNTARIAT 
PER 
L’APODERAMENT I 
LA 
TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL 

Incompliment Base 2: El projecte 
presentat no s'ajusta a l’objecte 
de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania. 
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

99130_19 G58816273 

FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIO
NS DE VEÏNS 
DE MANRESA 

SOM BARRI 

Incompliment Base 7: En cas de 
presentació de més d'un projecte 
per la mateixa entitat, la 
sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà 
automàticament exclosa. 

31807 G64644271 

CIPAG. 
COL·LECTIU 
PER A LA 
INVESTIGACIÓ 
DE LA 
PREHISTÒRIA I 
L'ARQUEOLOGI
A DE GARRAF-
ORDAL 

CARST I 
PREHISTÒRIA PER 
A ENTITATS 
SOCIALS I 
CULTURALS I 
LLARS DE 
JUBILATS 

Incompliment Base 2: El projecte 
presentat no s'ajusta a l’objecte 
de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania. 

 
Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela 
 
PETICIÓ 

NÚM. 
CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

31465 
G6635514
0 

ASSOCIACIÓ 
PEL SUPORT 
A PERSONES 
AMB 
DISCAPACITA
T MENTAL 

RESPIR PER A 
FAMÍLIES 
D'ACOLLIDA DEL 
PROJECTE 
ORIOL 

Incompliment Base 7: En cas 
de presentació de més d'un 

projecte per la mateixa entitat, 
la sol·licitud presentada amb 

posterioritat quedarà 
automàticament exclosa 

 
Cinquè.- DISPOSAR la despesa total de dos milions dos-cents setanta-quatre mil nou-
cents quaranta-nou euros amb noranta-dos cèntims (2.274.949,92.-€), desglossats de 
la següent manera:  
 

- Amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, del pressupost 
de la corporació per a l’any 2019, un milió tres-cents noranta-nou mil nou-cents 
noranta-nou euros amb noranta-tres cèntims (1.399.999,93.-€), dels quals 
noranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-tres cèntims 
(99.999,93 €) condicionats a la comptabilització de l’ajustament de valor. 

 

- Amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48900, del pressupost 
de la corporació per a l’any 2019, tres-cents setanta-quatre mil nou-cents 
cinquanta euros (374.950,00 €). 

 

- Amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900, del pressupost 
de la corporació per a l’any 2019, quatre-cents noranta-nou mil nou-cents 
noranta-nou euros amb noranta-nou cèntims (499.999,99 €), dels quals cent 
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quaranta-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-nou cèntims 
(149.999,99 €) condicionats a l’aprovació de la modificació de crèdit núm.: 
6/2019. 

 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució 
de les actuacions que es duran a terme entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre 
de 2019 i el termini de justificació, d’acord amb el que estableix la Base 22, s’iniciarà el 
8 de gener de 2020 i finalitzarà el 26 de febrer de 2020. 
 
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. 
 
Aquesta justificació haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació 
de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) omplint el formulari 
electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de 
l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i adjuntant els models 
normalitzats de justificació de la despesa que, segons l’àmbit, es podran trobar a: 
 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2019 
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2019 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de les 
justificacions, podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya, 126, Barcelona) en horari 
de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran ajut per part dels funcionaris adscrits al 
Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en 
qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la 
resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer 
supòsit l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Benestar Social, mitjançant 
correu electrònic adreçat a GS.benestars@diba.cat i a registre.general@diba.cat la 
tramesa efectuada, el mateix dia de la seva presentació, o, en tot cas, abans de la 
finalització del termini establert per a la presentació de les justificacions. 
 

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 

31246 G64778962 
ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL 
RADIO NIKOSIA 

       4.228,39 €  

31272 G60515012 ANDI DOWN SABADELL        4.178,05 €  

31643 G62860796 TOT RAVAL, FUNDACIÓ PRIVADA        4.178,05 €  

http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2019
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2019
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT IMPORT BESTRETA 

31075 G63539571 FUNDACIÓ APADO        4.178,05 €  

30765 G64570617 
ASSOCIACIÓ PER LA VIDA 
INDEPENDENT 

       4.178,05 €  

31694 G61884359 
FUNDACIÓ AUTÒNOMA 
SOLIDÀRIA (FAS) 

       4.127,71 €  

31473 G61314290 
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I 
AMICS DE L'HOSPITAL SANT 
JAUME DE CALELLA 

       4.077,37 €  

31869 G61797197 
ASSOCIACIÓ D'EMPRESES AMB 
FINALITAT SOCIAL "ENTREM-HI" 

       4.077,37 €  

31682 G58020124 
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
BALMES 

       3.087,88 €  

31458 G58190786 
ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS 
DE MITJANS AUDIOVISUALS DE 
CATALUNYA (TAC) 

       3.087,88 €  

31777 G65009235 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ        3.087,88 €  

30129 G65955387 
ASSOCIACIÓ NO SOMOS 
INVISIBLES 

       3.087,88 €  

31121 G60229846 
FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

       3.048,79 €  

31761 G58774415 
ASSOCIACIÓ COORDINADORA DE 
COL·LECTIUS DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT DE L'HOSPITALET 

       3.009,71 €  

31486 G61258935 
ASSOCIACIÓ CLUB ESPORTIU 
ESBONAT I AMISTAT BARCELONA 

       3.009,71 €  

31007 G65469645 
CENTRE DE RECURSOS AUTISME 
BARCELONA (CRAB) ASSOCIACIÓ 

       3.009,71 €  

31543 G66762741 
ASSOCIACIÓ BELLÀNIMA, ESPAI 
D'EXPRESSIÓ PER A LA VELLESA 

       2.931,53 €  

30760 F08237562 CIPO, SCCL        2.000,00 €  

30881 G08638926 

ASOCIACIÓN PROTECTORA CAN 
ENSENYA PARA LA PROMOCIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

       1.907,83 €  

31157 G60729084 
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, 
FP 

       1.907,83 €  

30808 G62123484 PALLAPUPAS        1.907,83 €  

31356 G62564372 FUNDACIÓ ANA RIBOT        1.907,83 €  

31529 G64147184 
FUNDACIÓ INSTITUT DE 
REINSERCIÓ SOCIAL 

       1.907,83 €  
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT IMPORT BESTRETA 

31496 G65258659 
ASSOCIACIÓ PER LA INSERCIÓ 
SOCIAL I LABORAL 

       1.907,83 €  

31542 G08610453 
CENTRE RECREATIU I CULTURAL 
DE PERSONES SORDES - 
CERECUSOR 

       1.882,05 €  

30929 G58711037 
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA 
INFÀNCIA MALTRACTADA - ACIM 

       1.882,05 €  

31749 G60739687 
ASSOCIACIÓ D'INTERVENCIÓ EN 
DROGODEPENDÈNCIES D'EGARA 
(AIDE) 

       1.882,05 €  

99011_19 G65687493 
ASOCIACIÓN GRUPO TEATRO 
IMAGINA 

       1.882,05 €  

30820 G60605318 
AACIC. ASSOCIACIÓ 
CARDIOPATIES CONGÈNITES 

       1.856,27 €  

31364 G61183216 
CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL 
FRANCESC PALAU 

       1.856,27 €  

30316 G59898502 
FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS 
GITANES DE CATALUNYA 

       1.804,71 €  

31884 G60111515 
ASSOCIACIÓ DE MALALTS DE 
CROHN I COLITIS ULCEROSA DE 
CATALUNYA 

       1.804,71 €  

31447 G61003273 
ASSOCIACIÓ DE MALALTS I 
TRASPLANTATS HEPÀTICS DE 
CATALUNYA 

       1.804,71 €  

31481 G66546581 
EPISTEME. INVESTIGACIÓN E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

       1.804,71 €  

31342 G59551119 CEMFIS        1.125,00 €  

31738 G59516062 

ASSOCIACIÓ DE PARES 
D'ALUMNES DE LA COOPERATIVA 
INDUSTRIAL D'ENSENYAMENT 
REL 

       1.118,37 €  

00024_19 G60286077 
G. E. LA BALDUFA – CAN 
PUIGGENER 

       1.102,16 €  

31783 G60688157 
ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA 
INSERCIÓ SOCIAL DE DONES 

       1.102,16 €  

31388 G61959417 SUPORT CASTELLAR SM        1.102,16 €  

31561 G62343959 FUNDACIÓ PRESME        1.102,16 €  

31546 G64332844 
FUNDACIÓ PRIVADA RAMÓN 
ROSAL CORTÉS 

       1.102,16 €  

31127 G64980501 ASSOCIACIÓ INVIA        1.102,16 €  
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PETICIÓ 
NÚM. 

CIF ENTITAT IMPORT BESTRETA 

31462 G65809600 
ASSOCIACIÓ EMAÚS RURAL 
D'ACCIÓ SOCIAL 

       1.102,16 €  

31743 F61380390 INSERCOOP SCCL            520,25 €  

99014_19 G61250486 
ESQUIMA. ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE PERSONES AMB 
MALALTIA MENTAL 

           520,25 €  

31928 G99443871 FUNDACIÓN SOCIAL DISTRICT            520,25 €  

30402 G60701000 GAIS POSITIUS            504,72 €  

31478 G61125449 G.R.E.S.C.A.            504,72 €  

31503 G65846123 ASSOCIACIÓ ALPERROVERDE            504,72 €  
 
Àmbit d’Igualtat i Ciutadania: 
 
PETICIÓ 

NÚM. 
CIF ENTITAT IMPORT 

31569 G60304862 ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES      1.837,00 €  

31120 G59342170 ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE      1.263,50 €  
 
Àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela: 
 
PETICIÓ 

NÚM. 
CIF ENTITAT 

IMPORT 
BESTRETA 

31650 G59986299 NEXE FUNDACIÓ PRIVADA      11.250,00 €  

31362 G64746613 
FUNDACIÓ PRIVADA SALUT MENTAL 
CATALUNYA 

       8.786,23 €  

31527 G63930499 FUNDACIÓ PRIVADA AVAN        4.255,28 €  

31430 F63280614 GRANDALLA SCCL        4.195,34 €  

31381 G65064727 ASSOCIACIÓ TEA VALLES        3.000,00 €  

31636 F64255581 APINDEP RONÇANA SCCL        1.274,38 €  
 
Condicionar el pagament de la bestreta a l’acceptació de la subvenció per part del 
beneficiari/ària. 
 

La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per l’entitat beneficiaria pel transcurs 
d’un mes a partir del dia següent a la publicació en el BOPB de la resolució de 
concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.  
 
Setè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
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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.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics”, sotmès a concurrència competitiva en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6916).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i 
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu règim i 
la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, 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. 

 

3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg “Accions de millora contínua als serveis 
socials bàsics”, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, s’ha de concedir 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 

 
4. Valorades les sol·licituds presentades, 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, i 
específicament: 

 
- 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. 
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- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació 
en un dels estats següents: estimada, susceptible de ser estimada, desestimada 
per menor valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida. 

 
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 

col·legiat de l’Àrea d’Atenció a les Persones–Gerència de Serveis de Benestar 
Social, d’acord amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 
6. Tal i com s’estableix a la fitxa del Catàleg de l’any 2019, es dona el recurs fins a un 

màxim de 5 sol·licituds amb millor puntuació. En cas d’empat, s’atorga per ordre 
d’entrada. 

 
7. El recurs es presta amb els mitjans personals i materials del centre gestor. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, 
publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret 
núm. 3594/19, de 26 de març.  

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

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic consistent en “Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics” per a la realització de les següents actuacions, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Codi XGL Puntuació 

Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 
Suport a la millora 

de criteris de 
registre Hèstia 

1940002175 19/Y/266581 100 

Badalona P0801500J 
Suport a la millora 

de criteris de 
registre Hèstia 

1940007594 19/Y/266579 100 

Barberà del 
Vallès 

P0825200I 
Suport a la millora 

de criteris de 
registre Hèstia 

1940010663 19/Y/266580 100 
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Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 
Suport a la millora 

de criteris de 
registre Hèstia 

1940012489 19/Y/266578 100 

Tordera P0828400B 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de Serveis 
Socials Bàsics 

1940000535 19/Y/266582 90 

  
Segon. 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. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim en el període d’un any des de 

l’aprovació del decret.   
 

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, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
3. L’ens Local haurà de posar a disposició els recursos humans i materials necessaris 

per garantir l’execució del projecte. En concret ha de: 

 Nomenar un responsable que haurà d’assumir la coordinació des de la seva 
pròpia organització amb una dedicació de temps suficient i adequada a les 
necessitats.  

 Facilitar la coordinació i planificació de les actuacions que se’ns derivin del 
suport tècnic sol·licitat, així com promoure la participació dels agents implicats 
durant el procés d’execució. 

 Participar en les reunions de llançament, seguiment i validació que es convoquin 
durant l’assessorament, així com en les entrevistes i sessions de treball.  

 Facilitar tota aquella documentació i informació que pugui ser rellevant per a 
l’objecte d’anàlisi i pertinent per al desenvolupament del producte. Així com els 
recursos materials i equipaments que permetin el correcte desenvolupament de 
les entrevistes i sessions de treball que es puguin organitzar. 

 Vetllar pel compliment del calendari previst en interès de l’efectiva execució del 
procés de treball i informar al Servei d’Acció Social de qualsevol imprevist o fet 
sobrevingut que posi en risc el correcte desenvolupament dels treballs.  

 Validar conjuntament amb els responsables tècnics del Servei d’Acció Social els 
treballs lliurats objecte de l’assessorament. 
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Quart. 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  
 

 Un tècnic responsable del seguiment del projecte de la Subsecció de Suport a la 
planificació dels Serveis Socials Bàsics. 

 Models de documents formalitzats per la comunicació i presentació de les 
actuacions fruit de l’assessorament, per garantir el correcte ús de la imatge 
corporativa de la de Diputació de Barcelona. 

 Espais de reunions o de sessions de treball dels edificis corporatius, si s’escau.  
 

Cinquè. DESESTIMAR les següents sol·licituds pels següents motius: 
 
Ens  NIF Actuació Núm. 

registre 
PMT 

Puntuació 
obtinguda 

Motiu desestimació 

Franqueses del 
Vallès, Les 

P0808500C 
 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de 
Serveis 

Socials Bàsics 

1940002899 

90 Desestimada per ordre 
d’entrada, d’acord amb 

el que s’estableix al 
punt 6 dels Fets 

Canovelles P0804000H 
 

Sistematització 
d’un model de 

diagnòstic 
social (eina 
DS- Diba) 

1940004269 90 
 

Desestimada per ordre 
d’entrada, d’acord amb 

el que s’estableix al 
punt 6 dels Fets 

Lliçà de Vall P0810700E 
 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de 
Serveis 

Socials Bàsics 

1940000144 65 
 

Desestimada per 
menor valoració 

Viladecavalls P0830100D 
 

Sistematització 
d’un model de 

diagnòstic 
social (eina 
DS- Diba) 

1940002516 65 
 

Desestimada per 
menor valoració 

Sallent P0819000A 
 

Sistematització 
d’un model de 

diagnòstic 
social (eina 
DS- Diba) 

1940009413 65 
 

Desestimada per 
menor valoració 

Montgat P0812500G 
 

Millores 
relacionades 
amb el Servei 

d’Atenció 
Domiciliària 

(SAD) 

1940007057 65 
 

Desestimada per 
menor valoració 

Sant Fruitós del 
Bages 

P0821200C 
 

Sistematització 
d’un model de 

diagnòstic 
social (eina 
DS- Diba) 

1940010840 55 
 

Desestimada per 
menor valoració 
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Ens  NIF Actuació Núm. 
registre 

PMT 

Puntuació 
obtinguda 

Motiu desestimació 

Vilassar de Mar P0821700B 
 

Suport a la 
millora de 
criteris de 

registre Hèstia 

1940006410 50 
 

Desestimada per 
menor valoració 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 
 

Suport a la 
confecció de la 

cartera de 
Serveis 

Socials Bàsics 

1940014261 30 
 

Desestimada per 
menor valoració 

Caldes de 
Montbui 

P0803300C 
 

Millores 
relacionades 
amb el Servei 

d’Atenció 
Domiciliària 

(SAD) 

1940011433 30 
 

Desestimada per 
menor valoració 

 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos 
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Dret a l’alimentació”, sotmès a 
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6921).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, 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 el recurs inclòs en el Catàleg “dret a l’alimentació”, d’acord amb el capítol 
10 del règim regulador, s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva. 

 
4. Valorades les sol·licituds presentades, 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, i 
específicament: 

 
- 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, susceptible de ser 
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment 
dels requisits i desistida. 

 

5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 
col·legiat de l’Àrea d’Atenció a les Persones–Gerència de Serveis de Benestar 
Social, d’acord amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 

6. El suport es presta mitjançant la contractació externa perquè el tipus 
d’assessorament requereix d’un grau d’especialització tècnica, de disposició 
d’instruments específics i de capacitat i disponibilitat professional, que no és 
possible garantir a l’actualitat a través de mitjans propis. El tipus de procediments 
de contractació, seria el de contractació menor d’acord a l’art 118) de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic.  

  
Fonaments de dret 
 

1. Vistos els articles 15 a 21 i 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 

 

2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018 

publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, 
de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret 
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núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per 
Decret núm. 3594/19, de 26 de març.  
 

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

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic consistent en la realització de plans, projectes i 
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019: 
 
Recurs: Dret a l’alimentació 
Actuació: Dret a l’alimentació 

 

Ens NIF 
Núm. 

registre PMT 
Codi XGL 

Aportació estimada 
de la Diputació (EUR) 

Puntuació 

Ajuntament 
Montcada i Reixac 

P0812400J 1940003453 19/Y/266596 4000€ 75 

Ajuntament Sant 
Feliu de Llobregat 

P0821000G 1940005814 19/Y/266595 4000€ 100 

Ajuntament Cabrera 
de Mar 

P0802900A 1940007664 19/Y/266594 3500€ 55 

Ajuntament Sant 
Iscle de Vallalta 

P0819200G 1940014101 19/Y/266593 3500€ 30 

Segon. 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. 
 
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. 

5. 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 
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procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Sisè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos 
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Gestió per processos en els servei 
socials bàsics”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6924).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, 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. 

 

3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg “Gestió per processos en els servei socials 
bàsics”, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, s’ha de concedir mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva. 
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4. Valorades les sol·licituds presentades, 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, i 
específicament: 

 

- 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, susceptible de ser 
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment 
dels requisits i desistida. 

 
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 

col·legiat de l’Àrea d’Atenció a les Persones–Gerència de Serveis de Benestar 
Social, d’acord amb l’establert en l’article 21 del règim.  

 

6. Tal i com s’estableix a la fitxa del Catàleg de l’any 2019, es dona el recurs fins a un 
màxim de 6 sol·licituds amb millor puntuació. En cas d’empat, s’atorga per ordre 
d’entrada. 

7. El suport es presta mitjançant la contractació externa. Ateses les característiques 
del producte, la forta especialització requerida per a la seva execució i dedicació en 
hores de treball fa que es proposi la seva externalització. Tot i així l’assessorament 
comptarà amb la direcció tècnica, implicació i acompanyament Diba al llarg de tot 
el procés. El volum de feina que es requereix unit al nombre de recursos humans 
disponibles, fan necessària l’externalització del servei. El tipus de procediments de 
contractació, seria el de contractació menor d’acord a l’art 118) de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic.  

 

Fonaments de dret 
 

1. Vistos els articles 15 a 21 i 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 

 

2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, 
publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret 
núm. 3594/19, de 26 de març.  
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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 el recurs tècnic consistent en la realització de plans, projectes i 
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019: 
 

Recurs: Gestió per processos en els servei socials bàsics 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Puntuació 

Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 

Suport a la 
identificació i definició 

dels processos, 
procediments i 

instruments tècnics 

1940000313 19/Y/266588 15.000€ 100 

Pineda de 
Mar 

P0816200J 

Suport a la 
identificació i definició 

dels processos, 
procediments i 

instruments tècnics 

1940000313 19/Y/266583 15.000€ 100 

Sant Cugat 
del Vallès 

P0820400J 

Suport al disseny i 
implementació dels 

processos, 
procediments i 

instruments tècnics 

1940003609 19/Y/266586 15.000€ 100 

Rubí P0818300F 

Suport al disseny i 
implementació dels 

processos, 
procediments i 

instruments tècnics 

1940006967 19/Y/266585 15.000€ 100 

Consell 
Comarcal 

Vallès 
Oriental 

P5800010J 

Suport al disseny i 
implementació dels 

processos, 
procediments i 

instruments tècnics 

1940012010 19/Y/266584 15.000€ 100 

Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 

Suport al disseny i 
implementació dels 

processos, 
procediments i 

instruments tècnics 

1940000351 19/Y/266587 15.000€ 100 

 
Segon. 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. 
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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. 

5. 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, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació. 
 

Cinquè. DESESTIMAR les següents sol·licituds pels següents motius: 
 

Recurs: Gestió per processos en els servei socials bàsics 
 

Ens  NIF Actuació Núm. registre 
PMT 

Puntuació Motivació 

Sant Joan Despí P0821600D Suport a la 
identificació i 
definició dels 
processos, 
procediments i 
instruments 
tècnics  
 

1940012771 100 Desestimada 
per ordre 
d’entrada, 
d’acord amb el 
que s’estableix 
al punt 6 dels 
Fets 

 

Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 

Sisè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos 
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
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34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Plans locals d’acció comunitària 
inclusiva”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6927).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 
2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, 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. 

 

3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg “Plans locals d’acció comunitària inclusiva”, 
d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, s’ha de concedir mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva. 

 
4. Valorades les sol·licituds presentades, 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, i 
específicament: 

 
- 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, susceptible de ser 
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment 
dels requisits i desistida. 
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5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 
col·legiat de l’Àrea d’Atenció a les Persones–Gerència de Serveis de Benestar 
Social, d’acord amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 
6. El suport es presta mitjançant la contractació externa perquè el tipus 

d’assessorament requereix d’un grau d’especialització tècnica, de disposició 
d’instruments específics i de capacitat i disponibilitat professional, que no es 
possible garantir a l’actualitat a través de mitjans propis. El tipus de procediments 
de contractació, seria el de contractació menor d’acord a l’art 118) de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 i 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 

de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, 

publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, 
de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret 
núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i 
per Decret núm. 3594/19, de 26 de març.  
 

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

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic consistent en la realització de plans, projectes i 
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019: 
 
Recurs: Plans locals d’acció comunitària inclusiva  
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Puntuació 

Aj. de Sant 
Sadurní 
d’Anoia 

P0824000D 
Diagnosi inclusió 
exclusió social 

1940000325 19/Y/266627 15.000 € 100 

CC Anoia P5800006H 
Diagnosi inclusió 
exclusió social 

1940010148 19/Y/266625 15.000 € 80 

CC Berguedà P0800015J 
Diagnosi inclusió 
exclusió social 

1940010622 19/Y/266624 15.000 € 100 

Aj. Badia 
Vallès 

P0831200A 
Diagnosi inclusió 
exclusió social 

1940011218 19/Y/266623 15.000 € 100 
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Aj. Igualada P0810100H 
Disseny línies 

actuació 
1940000637 19/Y/266626 15.000 € 95 

 
Segon. 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. 
 
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. 

5. 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, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Requisit incomplert 

Aj. Sant 
Cugat Vallès  

P0820400J 
 

Diagnosi per al Pla 
d'acció 

comunitària del 

Centre Històric 

1940008211 

Incompleix el criteri de 
concertació: màxim una sol·licitud 
d'entre els recursos tècnics del 
Servei d'Acció Social 

 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 
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Secretaria General 

 

 

 

 

Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos 
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Guia local per fer front als 
maltractaments a les persones grans”, sotmès a concurrència competitiva, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 
2019/6962).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta 
segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, 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. 

 

3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg “Guia local per fer front als maltractaments a 
les persones grans”, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, s’ha de 
concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 

 
4. Valorades les sol·licituds presentades, 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, i 
específicament: 

 
- 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.  
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- 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, susceptible de ser 
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment 
dels requisits i desistida. 

 
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 

col·legiat de l’Àrea d’Atenció a les Persones–Gerència de Serveis de Benestar 
Social, d’acord amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 

6. El suport es presta mitjançant la contractació externa perquè el tipus 
d’assessorament requereix d’un grau d’especialització tècnica, de disposició 
d’instruments específics i de capacitat i disponibilitat professional, que no és 
possible garantir a l’actualitat a través de mitjans propis. El tipus de procediments 
de contractació, seria el de contractació menor d’acord a l’art 118) de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic. 

 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 i 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 

de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, 
publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret 
núm. 3594/19, de 26 de març. 
 

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

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i 
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019: 
 
Recurs: Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans  
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Puntuació 

Consell 
Comarcal del 

Bages 
P5800009B 

Suport per a 
l'elaboració d'una 

guia local per fer front 
als maltractaments a 
les persones grans 

1940002646 19/Y/267771 11.500 € 100 

Ajuntament 
de Montcada 

i Reixac 
P0812400J 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la "Guia 
local per fer front als 
maltractaments a les 

persones grans" 

1940003465 19/Y267770 1.500 € 100 

Ajuntament 
de 

Viladecans 
P0830200B 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la "Guia 
local per fer front als 
maltractaments a les 

persones grans" 

1940009173 19/Y/267769 1.500 € 100 

Consell 
Comarcal del 

Maresme 
P5800008D 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la "Guia 
local per fer front als 
maltractaments a les 

persones grans" 

1940010565 19/Y/267767 1.500 € 100 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la "Guia 
local per fer front als 
maltractaments a les 

persones grans" 

1940013565 19/Y267766 1.500 € 100 

Ajuntament 
de Mataró 

P0812000H 

Suport per a 
l'elaboració d'una 

guia local per fer front 
als maltractaments a 
les persones grans 

1940000455 19/Y/267772 11.500 € 90 

Consell 
Comarcal del 

Vallès 
Oriental 

P5800010J 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la "Guia 
local per fer front als 
maltractaments a les 

persones grans" 

1940012036 19/Y/267768 1.500 € 90 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 

Suport per a 
l'elaboració d'una 

guia local per fer front 
als maltractaments a 
les persones grans 

1940014039 19/Y/267765 11.500 € 90 

 
Segon. 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 
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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. 
 
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. 

5. 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, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les següents sol·licituds per menor valoració: 
 
Recurs: Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans 
 

Ens NIF 
Actuació 

 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 

Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B 
Suport per a l'elaboració d'una guia 
local per fer front als maltractaments 
a les persones grans 

1940011877 60 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

P0823100C 
Suport per a l'elaboració d'una guia 
local per fer front als maltractaments 

a les persones grans 
1940012390 60 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

P5800007F 
Suport per a l'elaboració d'una guia 
local per fer front als maltractaments 

a les persones grans 
1940004792 50 

 
Sisè. DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment de requisits: 
 
Recurs: Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans  
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre PMT 
Motivació 

Ajuntament 
de El Masnou 

P0811700D 

Suport a la 
implantació i 

avaluació de la "Guia 
local per fer front als 
maltractaments a les 

persones grans" 

1940009793 

Incompleix el criteri de 
concertació:  
No disposa del model de la 
Guia de la Diputació de 
Barcelona. 
 

 
Setè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Vuitè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució 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.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs material “Exposició per a la prevenció del 
consum de drogues: “Controles?”, sotmès a concurrència competitiva, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 
2019/7000).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta 
segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, 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. 

 

3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg “Exposició per a la prevenció del consum de 
drogues: “Controles?”, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, s’ha de 
concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
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4. Valorades les sol·licituds presentades, 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, i 
específicament: 

 
- 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, susceptible de ser 
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment 
dels requisits i desistida. 

 

5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 
col·legiat de l’Àrea d’Atenció a les Persones–Gerència de Serveis de Benestar 
Social, d’acord amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 

6. El servei de trasllat itinerant, muntatge, desmuntatge, pupil·latge, manteniment i 
dinamització de l'exposició "Controles?" es presta a través de PDS (Promoció i 
Desenvolupament Social) empresa adjudicatària del  procediment obert (Numero 
d’expedient 2017/0002384). 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 i 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 

de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, 
publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret 
núm. 3594/19, de 26 de març. 
 

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

ACORDS 
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Primer. CONCEDIR el recurs material consistent en la provisió de béns, equips i 
subministraments per a la realització de les següents actuacions, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019: 
 
Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “Controles” 
contractació externa 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Puntuació 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

P0802300D 

Exposició per 
a la prevenció 
del consum de 
drogues: 
"Controles?" 

1940004836 19/Y/266529 11.626 € 80 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 

Exposició per 
a la prevenció 
del consum de 
drogues: 
"Controles?" 

1940008263 19/Y/266527 11.626 € 75 

Ajuntament de 
Santa Perpètua de 

Mogoda 

P0826000B 

Exposició per 
a la prevenció 
del consum de 
drogues: 
"Controles?" 

1940004764 19/Y/266528 11.626 € 75 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 

Exposició per 
a la prevenció 
del consum de 
drogues: 
"Controles?" 

1940008883 19/Y/266526 11.626 € 65 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

P0812400J 

Exposició per 
a la prevenció 
del consum de 
drogues: 
"Controles?" 

1940003464 19/Y/266530 11.626 € 65 

Ajuntament de 
Puig-reig 

P0817400E 

Exposició per 
a la prevenció 
del consum de 
drogues: 
"Controles?" 

1940012028 19/Y/266522 11.626 € 60 

Ajuntament de 
Collbató 

P0806800I 

Exposició per 
a la prevenció 
del consum de 
drogues: 
"Controles?" 

1940008138 19/Y/266525 11.626 € 45 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 

Exposició per 
a la prevenció 
del consum de 
drogues: 
"Controles?" 

1940012710 19/Y/266523 11.626 € 35 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Puntuació 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 

Exposició per 
a la prevenció 
del consum de 
drogues: 
"Controles?" 

1940007894 19/Y/266524 11.626 € 25 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 

P0821200C 

Exposició per 
a la prevenció 
del consum de 
drogues: 
"Controles?" 

1940010805 19/Y/266521 11.626 € 20 

 
Segon. 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. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. El termini màxim del subministrament serà el desembre del 2020 en el lloc que 

determini l’ajuntament i un cop realitzada la visita tècnica per garantir que l’espai 
compleix tots els requisits necessaris, la forma de lliurament és la instal·lació de 
l’exposició en les dates acordades i que inclou el muntatge, desmuntatge i 
dinamització de l’exposició. 

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, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

3. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 
de béns” com a màxim en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de 
recepció del lliurament. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el 
document esmentat, el bé s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

4. Altres condicions necessàries per a l’execució del recurs: 
 

 Per part de l’Àrea d’Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona 
 

1. Informar l’Ajuntament dels continguts de l’exposició, les activitats i el material 
divulgatiu que l’acompanya: díptic i pòsters. 
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2. Cedir l’exposició, que va acompanyada de dos professionals experts en 
drogues,  durant el temps acordat amb l’Ajuntament.  

3. Realitzar visites guiades i tallers a l’aula per a adolescents i joves i sessions 
formatives per famílies i professionals. 

4. Transportar l’exposició fins al seu lloc d’instal·lació al municipi i fer-se càrrec del 
muntatge, desmuntatge, manteniment, pupil·latge i reparació dels desperfectes 
materials que puguin patir els elements de la mateixa a conseqüència del seu 
transport i exhibició a l’espai públic del municipi. 

5. Fer entrega d’una memòria després de l’estada de l’exposició al municipi amb 
les dades extretes dels qüestionaris d’avaluació. 

 

 Per part de l’ajuntament  
 

1. Assignar un tècnic referent de l’exposició que es faci responsable de coordinar 
les activitats. 

2. Proposar l’espai del municipi on s’instal·larà l’exposició. 
3. Garantir les connexions d’enllumenat i fer-se càrrec de les despeses de 

subministrament elèctric.  
4. Garantir els permisos i seguretat necessaris d’accés a la via pública, per 

càrrega i descàrrega.  
5. Imprimir els cartells de l’exposició on hi ha de constar: dies d’estada de 

l’exposició, horari i lloc d’emplaçament i distribuir-los en el municipi. 
6. Fer difusió de l’exposició als mitjans de comunicació locals i comarcals: 

premsa, ràdio, televisió i pàgina web municipal de la seva estada en el 
municipi. 

7. Coordinar-se amb els centres d’educació secundària del municipi i els agents 
socials per a la programació de les visites i les sessions formatives. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits: 
 
Recurs: Exposició per a la prevenció del consum de drogues: “Controles” 
 

Ens destinatari  NIF Actuació Núm. 
registre PMT 

Requisit incomplert 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 

Exposició per a la 
prevenció del consum 
de drogues: 
"Controles?" 

1940009609 

No tenen Centre 
d’Educació 
Secundaria 

Ajuntament de 
Gallifa 

P0808600A 

Exposició per a la 
prevenció del consum 
de drogues: 
"Controles?" 

1940006045 

No tenen Centre 
d’Educació 
Secundaria 
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Ens destinatari  NIF Actuació Núm. 
registre PMT 

Requisit incomplert 

Ajuntament de 
la Palma de 
Cervelló 

P5831301F 

Exposició per a la 
prevenció del consum 
de drogues: 
"Controles?" 

1940011333 

No tenen Centre 
d’Educació 
Secundaria 

Ajuntament 
d'Òrrius 

P0815200A 

Exposició per a la 
prevenció del consum 
de drogues: 
"Controles?" 

1940012808 

No tenen Centre 
d’Educació 
Secundaria 

 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos 
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Serveis d’intervenció 
socioeducativa”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/7001).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, 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. 

 

3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg “Promoció de l’autonomia personal en 
l’àmbit de la salut mental i les discapacitats”, d’acord amb el capítol 10 del règim 
regulador, s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 
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4. Valorades les sol·licituds presentades, 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, i 
específicament: 

 
- 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, susceptible de ser 
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment 
dels requisits i desistida. 

 
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 

col·legiat de l’Àrea d’Atenció a les Persones–Gerència de Serveis de Benestar 
Social, d’acord amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 

6. El suport es presta mitjançant la contractació externa perquè el tipus 
d’assessorament requereix d’un grau d’especialització tècnica, de disposició 
d’instruments específics i de capacitat i disponibilitat professional, que no és 
possible garantir a l’actualitat a través de mitjans propis. El tipus de procediments 
de contractació, seria el de contractació menor d’acord a l’art 118) de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 i 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 

de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, 
publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret 
núm. 3594/19, de 26 de març. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
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ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i 
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019: 
 
Recurs: Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Puntuació 

Ajuntament de 
Vilanova del Camí 

P0830300J 
Serveis Intervenció 

Socioeducativa 
1940013273 19/Y/266824 6.050 € 100 

Consorci d'Osona 
de Serveis Socials 

P0800147A 
Serveis Intervenció 

Socioeducativa 
1940012126 19/Y/266825 6.050 € 75 

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 
Serveis Intervenció 

Socioeducativa 
1940009800 19/Y/266827 6.050 € 75 

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

P0831200A 
Serveis Intervenció 

Socioeducativa 
1940009029 19/Y/266826 6.050 € 100 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès 

P0812300B 
Serveis Intervenció 

Socioeducativa 
1940008600 19/Y/266829 6.050 € 50 

Ajuntament de 
Santa Margarida de 

Montbui 
P0825000C 

Serveis Intervenció 
Socioeducativa 

1940008397 19/Y/266823 6.050 € 75 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 
Serveis Intervenció 

Socioeducativa 
1940007969 19/Y/266828 6.050 € 75 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 
Serveis Intervenció 

Socioeducativa 
1940005840 19/Y/266831 6.050 € 50 

Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 

P0821000G 
Serveis Intervenció 

Socioeducativa 
1940005800 19/Y/266830 6.050 € 50 

 

Segon. 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. 
 

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. 
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Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el 
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. 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, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació. 
 
Cinquè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
Sisè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució 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.” 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Millora del procés d'intervenció de 
l'atenció a la infància i a l'adolescència en risc”, sotmès a concurrència 
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 
(exp. núm. 2019/7002).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, 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 el recurs inclòs en el Catàleg “Millora del procés d'intervenció de l'atenció 
a la infància i a l'adolescència en risc”, d’acord amb el capítol 10 del règim 
regulador, s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 

 
4. Valorades les sol·licituds presentades, 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, i 
específicament: 

 

- 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, susceptible de ser 
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment 
dels requisits i desistida. 

 
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 

col·legiat de l’Àrea d’Atenció a les Persones–Gerència de Serveis de Benestar 
Social, d’acord amb l’establert en l’article 21 del règim. 
 

6. Tal i com s’estableix a la fitxa del Catàleg de l’any 2019, es dona el recurs fins a un 
màxim de 3 sol·licituds amb millor puntuació. En cas d’empat, s’atorga per ordre 
d’entrada. 

 
7. El suport es presta amb el mitjans personals i materials del centre gestor. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 

l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018 
publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret 
núm. 3594/19, de 26 de març. 
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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 el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i 
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019: 
 
Recurs: Millora del procés d'intervenció de l'atenció a la infància i a 
l'adolescència en risc 
 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Codi XGL Puntuació 

Ajuntament 
d’Esparreguera 

P0708500D 

Definició del model 
d'intervenció en la 
infància i l'adolescència i 
les seves famílies 

1940005816 19/Y/266873 60 

Ajuntament de 
Montcada i 
Reixac 

P0812400J 

Definició dels processos 
que acompanyen el 
model d'intervenció en la 
infància i l'adolescència 

1940003457 19/Y/266875 100 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 

Definició del model 
d'intervenció en la 
infància i l'adolescència i 
les seves famílies 

1940006330 19/Y/266874 60 

 
Segon. 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. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim el període d’un any des de 

l’aprovació del decret.   
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, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

3. L’ens Local haurà de posar a disposició els recursos humans i materials necessaris 
per garantir l’execució del projecte. En concret ha de: 
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 Nomenar un responsable que haurà d’assumir la coordinació des de la seva 
pròpia organització amb una dedicació de temps suficient i adequada a les 
necessitats.  

 Facilitar la coordinació i planificació de les actuacions que se’n derivin del suport 
tècnic sol·licitat, així com promoure la participació dels agents implicats durant el 
procés d’execució. 

 Participar en les reunions que es convoquin durant l’assessorament, així com en 
les entrevistes i sessions de treball.  

 Facilitar tota aquella documentació i informació que pugui ser rellevant i pertinent 
per al desenvolupament del producte. Així com els recursos materials i 
equipaments que permetin el correcte desenvolupament de les entrevistes i 
sessions de treball que es puguin organitzar. 

 Vetllar pel compliment del calendari previst en interès de l’efectiva execució del 
procés de treball i informar al Servei de Suport de programes Socials de 
qualsevol imprevist o fet sobrevingut que posi en risc el correcte 
desenvolupament dels treballs.  

 Validar conjuntament amb els responsables tècnics del Servei de Suport de 
Programes Socials els treballs lliurats objecte de l’assessorament  

 
Quart. 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 
 

 un tècnic responsable del seguiment del projecte de la Secció de Recursos per a la 
infància i les famílies. 

 Models de documents formalitzats per la comunicació i presentació de les 
actuacions fruit de l’assessorament, per garantir el correcte ús de la imatge 
corporativa de la de Diputació de Barcelona. 

 Espais de reunions o de sessions de treball dels edificis corporatius, si s’escau.  
 
Cinquè. DESESTIMAR les següents sol·licituds pels següent motius: 
 
Recurs: Millora del procés d'intervenció de l'atenció a la infància i a 
l'adolescència en risc 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 

Motivació 

Ajuntament 
Viladecans 

P0830200B 

Definició del model 
d'intervenció en la 
infància i l'adolescència 
i les seves famílies 

1940009181 60 

Desestimada per 
ordre d’entrada, 
d’acord amb el 

que s’estableix al 
punt 6 dels Fets 
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Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos 
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Promoció de l’autonomia personal 
en l’àmbit de la salut mental i les discapacitats”, sotmès a concurrència 
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 
(exp. núm. 2019/7003).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, 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. 

 

3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg “Promoció de l’autonomia personal en 
l’àmbit de la salut mental i les discapacitats”, d’acord amb el capítol 10 del règim 
regulador, s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 

 
4. Valorades les sol·licituds presentades, 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, i 
específicament: 

 
- 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 
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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, susceptible de ser 
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment 
dels requisits i desistida. 

 
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 

col·legiat de l’Àrea d’Atenció a les Persones–Gerència de Serveis de Benestar 
Social, d’acord amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 

6. El suport es presta mitjançant la contractació externa perquè el tipus 
d’assessorament requereix d’un grau d’especialització tècnica, de disposició 
d’instruments específics i de capacitat i disponibilitat professional, que no és 
possible garantir a l’actualitat a través de mitjans propis. El tipus de procediments 
de contractació, seria el de contractació menor d’acord a l’art 118) de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 i 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 

de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, 
publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret 
núm. 3594/19, de 26 de març. 

 

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

ACORDS 
 
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i 
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019: 
 
Recurs: Promoció de l’autonomia personal en l’àmbit de la salut mental i les 
discapacitats 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

Puntuació 

Ajuntament 
de Sant 

Cugat del 
Vallès 

P0820400J 

Disseny d'un pla 
d'acció en l'àmbit de 
la salut mental o les 
discapacitats 

1940003363 19/Y/267762 15.000 € 100 

Consell 
Comarcal 
del Baix 

Llobregat 

P5800011H 

Disseny d'un pla 
d'acció en l'àmbit de 
la salut mental o les 

discapacitats 

1940000006 19/Y/267764 15.000 € 100 

Ajuntament 
de Sabadell 

P0818600I 

Diagnosi de la realitat 
local en l'àmbit de la 

salut mental o les 
discapacitats 

1940000458 19/Y/267763 15.000 € 80 

 
Segon. 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. 
 
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. 

5. 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, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació. 
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Cinquè. DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment de requisits: 
 
Recurs: Promoció de l’autonomia personal en l’àmbit de la salut mental i les 
discapacitats  
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Motivació 

Ajuntament 
de Martorell 

P0811300C 

Diagnosi de la realitat 
local en l'àmbit de la 

salut mental o les 
discapacitats 

 

1940003154 

Incompleix el criteri de 
concertació: màxim una sol·licitud 
d’entre els recursos tècnics del 
Servei de Suport de Programes 
Socials 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 

Diagnosi de la realitat 
local en l'àmbit de la 

salut mental o les 
discapacitats 

 

1940014036 

Incompleix el criteri de 
concertació: màxima una 
sol·licitud d’entre els recursos 
tècnics del Servei de Suport de 
Programes Socials 

 
Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de la resolució 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.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del termini d'execució d'alguns dels projectes subvencionats en el 
marc de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar 
suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017 (exp. núm. 
2017/11491).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 

“I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de  
la Direcció de Relacions Internacionals, per tal de donar compliment als seus objectius 
estratègics, es proposa fomentar activitats d’interès públic o social destinades a donar 
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suport a projectes de cooperació al desenvolupament desenvolupades per entitats 
sense ànim de lucre i altres. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 
2017, va aprovar la convocatòria 201720175120009453, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a 
projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017 (AJG 625/17). 
 
En data 10 de maig de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar mitjançant Acord núm. 207/2018, l’ampliació del termini de resolució de la 
convocatòria 201720175120009453 i conseqüentment va modificar el segon paràgraf 
de la base 13 de les específiques, de tal manera que va fixar el termini per a 
l’atorgament i notificació de les subvencions com a màxim fins als sis mesos a comptar 
des de la publicació de la convocatòria en el BOPB, és a dir fins al 20 de juny de 2018. 
 
En data 29 de novembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona  va 
aprovar mitjançant Acord núm. 616/2018, la relació de projectes de cooperació al 
desenvolupament seleccionats i desestimats, en resolució de la convocatòria 
201720175120009453 per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a projectes de 
Cooperació al Desenvolupament 2017. 
 
Les dificultats derivades de la implementació de l’administració electrònica durant  la 
fase d’instrucció, les quals s’expliciten en el propi Acord (AJG 616/2018) va provocar 
que la resolució de la convocatòria es realitzés fora del termini establert. 
 
En el dispositiu quart del citat Acord (AJG 616/2018) s’informava que “d’acord amb la 
Base Específica 14 de la convocatòria, els beneficiaris, una vegada se l’hagi 
comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar sense reserves la subvenció així 
com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de 
forma expressa en el termini de 10 dies hàbils a partir de la recepció de la notificació 
del present acord. En cas que les dates d’inici dels projectes no coincideixin en les 
indicades a la sol·licitud caldrà informar a la Diputació de Barcelona en el tràmit 
d’acceptació esmentat, respectant en tot cas la Base Específica 3 de la convocatòria 
que regula el període d’execució”.  
 
De conformitat a la Base Específica 3 de la convocatòria, les subvencions tindran un 
termini d’execució de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos que 
s’estendrà entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020. L’execució haurà 
de començar dins de l’any 2018, i a l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució 
de les accions subvencionades, les entitats sol·licitants han d’indicar-ho expressament 
a la sol·licitud. 
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L’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 15 de març de 
2019, centre gestor de la subvenció, indica que de les nou entitats subvencionades 
vuit presenten juntament amb l’acceptació de la subvenció una modificació en el 
termini d’inici del projecte. Les raons que justifiquen aquesta modificació és el retard 
en la resolució de la convocatòria, ja que moltes de les entitats no es plantejaven 
iniciar els respectius projectes fins a saber si eren o no beneficiàries de la subvenció.  
 
A continuació es detallen les entitats i els projectes pels quals s’ha sol·licitat la 
modificació del període d’execució, així com el nou termini d’execució, i en 
conseqüència també el de justificació parcial i el de justificació final: 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre I  

Entitat Títol projecte 

Termini 
d'execució 

aprovat en la 
resolució  de la 
convocatòria 

Proposta de 
nous terminis 

d’execució 

Nous terminis 
justificació 

parcial 

Nous 
terminis 

justificació 
final 

Associació 
Catalana 
d'Enginyeria 
Sense 
Fronteres 

Empoderamiento de las 
comunidades y Juntas de 
Agua para la toma de 
decisiones inclusivas entorno 
a la gestión del agua en un 
contexto de cambio climático  

01/01/18                 
-               

31/12/19 

01/05/2018 
- 

30/04/2020 

01/05/2018 
- 

30/04/2019 

01/05/2020 
- 

30/07/2020 

Associació de 
municipis 
catalans per 
la recollida 
porta a porta 

Consolidació i expansió de la 
recollida selectiva, el 
compostatge i reciclatge a 
Bolívia 

01/09/18                 
-               

31/08/20 

01/12/2018 
- 

30/11/2020 

01/12/2018 
- 

30/11/2019 

01/12/2020 
- 

28/02/2021 

Xarxa de 
consum 
solidari 

Fomento del desarrollo 
territorial sostenible con 
identidad mediante la 
implementación del plan de 
salvaguardas del patrimonio 
cultural de la 
agrobiodiversidad del cantón 
Cotacachi 

01/09/18                 
-               

31/08/20 

17/12/2018 
- 

16/12/2020 

17/12/2018 
- 

16/12/2019 

17/12/2020 
- 

16/03/2021 

Fundación 
Vicente 
Ferrer 

Promoció dels drets de les 
dones del districte 
d’Anantapur 

01/12/18                 
-               

30/11/20 

26/12/2018 
- 

25/12/2020 

26/12/2018 
- 

25/12/2019 

26/12/2020 
- 

25/03/2021 

SUDS 
 
 
 

Promoción de la participación 
social y política de las 
mujeres en 5 municipios de 
Cisjordania (Palestina) 

01/06/18                 
-               

31/05/20 

15/12/2018 
- 

14/12/2020 

15/12/2018 
- 

14/12/2019 

15/12/2020 
- 

14/03/2021 
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Entitat Títol projecte 

Termini 
d'execució 

aprovat en la 
resolució  de la 
convocatòria 

Proposta de 
nous terminis 

d’execució 

Nous terminis 
justificació 

parcial 

Nous 
terminis 

justificació 
final 

Associació 
Entrepobles 

Incidencia y organización de 
víctimas 

01/09/18                 
-               

31/08/20 

15/12/2018 
- 

14/12/2020 

15/12/2018 
- 

14/12/2019 

15/12/2020 
- 

14/03/2021 

Arquitectura 
sin fronteras 

Mejora de la red de 
mercados municipales a 
través de la participación 
ciudadana e incidencia 
política en el municipio de 
Inhambane 

01/12/18                 
-               

30/11/20 

31/12/2018 
- 

30/12/2020 

31/12/2018 
- 

30/12/2019 

 
31/12/2020 

- 
30/03/2021 

 

Fundació 
Privada Pau i 
Solidaritat 

Enfortiment de la 
governabilitat democràtica i 
del teixit social a Guatemala 
mitjançant la participació 
ciutadana en els Consells de 
desenvolupament. Fase II 

01/09/18                 
-               

31/08/20 

20/12/2018 
- 

19/12/2020 

20/12/2018 
- 

19/12/2019 

20/12/2020 
- 

19/03/2021 

 
A continuació s’especifica l’entitat que la modificació del període d’execució comporta  
una nova distribució pressupostària: 
Quadre II 
 

Entitat Títol projecte 
 Import atorgat per 

anys  

Proposta nova 
distribució de 

l’import atorgat 
per anys 

Operació 
pressupostària 

Associació 
Catalana 
d'Enginyeria 
Sense Fronteres 

Empoderamiento de las 
comunidades y Juntas de 
Agua para la toma de 
decisiones inclusivas 
entorno a la gestión del 
agua en un contexto de 
cambio climático  

2018     54.000,00 €  2018 54.000,00€ 1803004619-1 

2019     36.000,00 €  2019 27.000,00€ 1803004619-2 

2020 - 2020 9.000,00€ 

 
1903000781-2 

 

 
Per últim, d’acord amb la modificació del període d’execució senyalat, escau reajustar 
les imputacions pressupostàries pels anys 2019 i 2020, les quals queden amb la 
distribució següent:  
 

- DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-
UN CÈNTIMS (247.047,81 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60502/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2019. 

 
- SETANTA MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET 

CÈNTIMS (70.349,27 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
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G/60502/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2020. 

 
En conseqüència, tenint en compte l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament d’aquesta corporació, de data 15 de març de 2019, el qual proposa 
la modificació dels terminis d’execució d’aquesta convocatòria 201720175120009453 
com es recull en el quadre I anterior; i en segon lloc proposa reajustar les imputacions 
pressupostàries pels anys 2019 i 2020 a causa de la modificació del termini d’execució 
de l’entitat que consta en el quadre II anterior, imputant al pressupost de la Diputació 
de Barcelona per a l’any 2019 la quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL 
QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (247.047,81 €) i SETANTA 
MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
(70.349,27 €) al pressupost de la Diputació de Barcelona per l’any 2020. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb les Bases Reguladores Específiques de les convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre i altres per donar suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament 
any 2017, aprovades mitjançant acord 625/17 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, de  30 de novembre de 2017, i publicades un extracte en data 20 de 
desembre de 2017 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de 
referència BDNS 375274. 
 
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). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 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 l’article 19.4 de la LGS i l’article 128.2 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis 
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS)  que estableixen que, tota alteració de les condicions tingudes en 
compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la 
resolució d’atorgament.  
 
Atès que l’article 25 d’aquesta Ordenança, possibilita la modificació de la resolució de 
concessió, sempre que s’hagi produït una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció i no es perjudiquin els interessos de tercers, i 
tenint en compte que el termini d’execució està lligat a l’activitat i a la seva conclusió 
física i tècnica, i per tant no té caràcter administratiu i no està regulat ni limitat per la 
normativa general de subvencions. 
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Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre (publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018), i per Decret 
núm. 3594/19, de 26 de març, correspon a la Junta de Govern adoptar els acords que 
es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la modificació del termini d’execució dels projectes relacionats en 
el quadre següent, subvencionats en el marc de la convocatòria 201720175120009453 
per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
sense ànim de lucre i altres, per donar suport a projectes de Cooperació al 
Desenvolupament any 2017 (AJG 616/2018). La data d’inici i  finalització d’aquests 
terminis serà la que es detalla en aquest quadre. Respecte dels terminis de justificació, 
aquests també es relacionen en aquest quadre per cadascun dels projectes, d’acord 
amb l’establert la Base Específica 19 d’aquesta convocatòria (AJG 625/17).  
 

Entitat Títol projecte 

Termini 
d'execució 

aprovat en la 
resolució  de la 
convocatòria 

Proposta 
de nous 
terminis 

d’execució 

Nous 
terminis 

justificació 
parcial 

Nous 
terminis 

justificació 
final 

Associació 
Catalana 
d'Enginyeria 
Sense 
Fronteres 

Empoderamiento de las comunidades 
y Juntas de Agua para la toma de 
decisiones inclusivas entorno a la 
gestión del agua en un contexto de 
cambio climático  

01/01/18                 
-               

31/12/19 

01/05/2018 
- 

30/04/2020 

01/05/2018 
- 

30/04/2019 

01/05/2020 
- 

30/07/2020 

Associació de 
municipis 
catalans per 
la recollida 
porta a porta 

Consolidació i expansió de la recollida 
selectiva, el compostatge i reciclatge 
a Bolívia 

01/09/18                 
-               

31/08/20 

01/12/2018 
- 

30/11/2020 

01/12/2018 
- 

30/11/2019 

01/12/2020 
- 

28/02/2021 

Xarxa de 
consum 
solidari 

Fomento del desarrollo territorial 
sostenible con identidad mediante la 
implementación del plan de 
salvaguardas del patrimonio cultural 
de la agrobiodiversidad del cantón 
Cotacachi 

01/09/18                 
-               

31/08/20 

17/12/2018 
- 

16/12/2020 

17/12/2018 
- 

16/12/2019 

17/12/2020 
- 

16/03/2021 

Fundación 
Vicente 
Ferrer 

Promoció dels drets de les dones del 
districte d’Anantapur 

01/12/18                 
-               

30/11/20 

26/12/2018 
- 

25/12/2020 

26/12/2018 
- 

25/12/2019 

26/12/2020 
- 

25/03/2021 
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Entitat Títol projecte 

Termini 
d'execució 

aprovat en la 
resolució  de la 
convocatòria 

Proposta 
de nous 
terminis 

d’execució 

Nous 
terminis 

justificació 
parcial 

Nous 
terminis 

justificació 
final 

SUDS 
 
 

Promoción de la participación social y 
política de las mujeres en 5 
municipios de Cisjordania (Palestina) 

01/06/18                 
-               

31/05/20 

15/12/2018 
- 

14/12/2020 

15/12/2018 
- 

14/12/2019 

15/12/2020 
- 

14/03/2021 

Associació 
Entrepobles 

Incidencia y organización de víctimas 
01/09/18                 

-               
31/08/20 

15/12/2018 
- 

14/12/2020 

15/12/2018 
- 

14/12/2019 

15/12/2020 
- 

14/03/2021 

Arquitectura 
sin fronteras 

Mejora de la red de mercados 
municipales a través de la 
participación ciudadana e incidencia 
política en el municipio de 
Inhambane 

01/12/18                 
-               

30/11/20 

31/12/2018 
- 

30/12/2020 

31/12/2018 
- 

30/12/2019 

 
31/12/2020 

- 
30/03/2021 

 

Fundació 
Privada Pau i 
Solidaritat 

Enfortiment de la governabilitat 
democràtica i del teixit social a 
Guatemala mitjançant la participació 
ciutadana en els Consells de 
desenvolupament. Fase II 

01/09/18                 
-               

31/08/20 

20/12/2018 
- 

19/12/2020 

20/12/2018 
- 

19/12/2019 

20/12/2020 
- 

19/03/2021 

 
Segon. REAJUSTAR COMPTABLEMENT les imputacions pressupostàries pels anys 
2019 i 2020, com a conseqüència de la modificació del període d’execució de l’entitat 
indicada en els antecedents, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, les 
quals queden amb la distribució següent:  
 
- DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN 

CÈNTIMS (247.047,81 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60502/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2019. 

 
- SETANTA MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET 

CÈNTIMS (70.349,27 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60502/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2020.  

 
DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 
del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar les programacions anuals d’activitats de foment i difusió de 
la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació 
de Barcelona durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions de 
caràcter cultural (exp. núm. 2019/4494).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
Una de les qualitats que més identifica, des de temps llunyans i encara ara, la societat 
catalana, és la seva capacitat associativa. La societat civil ha sabut sempre agrupar-se 
i organitzar-se per tal d’assolir uns determinats objectius, que segons els temps i les 
circumstàncies, han estat de caràcter ben divers: polítics, econòmics, culturals, 
religiosos, socials, laborals, esportius, etc., però que en tots els casos han influït 
decisivament en el desenvolupament d’un teixit social molt ric, divers i actiu. 
 
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre 
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents 
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats. 
 
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de 
generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser 
unes grans transformadores de l’espai públic. Han desenvolupat una funció 
organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles 
en els processos de participació ciutadana.  
 
La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i 
de l’associacionisme cultural, especifica al seu preàmbul que, tal com correspon a 
unes institucions de govern representatives d’una societat oberta, plural i democràtica 
com és la catalana, l’administració no ha d’entrar en competència ni ha de pretendre 
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sinó que: 
 

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

b) Ha de donar suport i facilitats per al desenvolupament de la vida associativa. 
 
En conseqüència, les administracions públiques han d’ajustar-se a uns criteris 
metòdics i racionals d’aplicació d’uns recursos públics que han d’afavorir el 
desenvolupament cultural i han de contribuir d’una manera significativa a preparar les 
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la 
societat. 
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L'Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona ha assolit i 
consolidat un elevat grau de compromís i de servei envers els ajuntaments i la 
ciutadania, treballant en diferents àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i 
tradicional.  
 
Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme 
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment 
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es 
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació. 
 
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 2019, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports es volen fomentar les programacions anuals d’activitats de foment i difusió de 
la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions de caràcter 
cultural. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de CENT 
CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 del pressupost de l’exercici 2019. 
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 

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

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

Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 

Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre 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, per delegació de la Presidència. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120010753), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les programacions anuals 
d’activitats de foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades o impulsades 
per federacions de caràcter cultural, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR PROGRAMACIONS ANUALS D’ACTIVITATS DE FOMENT I DIFUSIÓ DE LA 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2019, ORGANITZADES O IMPULSADES 
PER FEDERACIONS DE CARÀCTER CULTURAL 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010753 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades a finançar programacions anuals d’activitats de foment i difusió de 
la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2019, aquestes subvencions hauran de 
fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la cultura popular i 
tradicional a la demarcació de la Diputació de  Barcelona. 

 
No seran objecte de subvenció les següents activitats: 
 
- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.  
- Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, 

encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria. 
- Àpats populars. 
- Edicions de publicacions o material de suport electrònic. 
- Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils. 
- Les festes majors i altres festes del cicle festiu de caràcter local. 
 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 
31 de desembre de 2019. 
 
4. Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de 
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per 
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cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 

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

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

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

 
Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes 
culturals de forma secundària en les seves activitats.  
 
També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les 
entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions. 
 
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. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant 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. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la Diputació 
quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació corresponent a: 
 
1. Identificació de l’entitat beneficiària, aportant còpies escanejades de: 
 

a) Escriptura de constitució o Estatuts. 
b) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

 
2. Identificació de la persona representant legal, aportant còpies escanejades de: 
 

a) DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció. 
b) Poders de representació i/o certificat expedit per la secretaria de l’entitat, que acrediti 
la representació legal de l’entitat sol·licitant. 

 
3. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat (Annex 1). 
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4. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model 
normalitzat (Annex 2). 
 
5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 
beneficiari d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
 
6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 
de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3). 
 
7. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat 
(Annex 3). 
 
8. Declaració en què es manifesti disposar, si s’escau, de les certificacions legalment 
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 
 
9. En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000 euros, declaració 
de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex 5). 

 
10. Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’entitat (Annex 6). 
 
11. Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics 
d’atorgament de les subvencions. 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document 
que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. 
 
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 17 d’abril de 2019 i finalitzarà el 15 
de maig de 2019, i s’anunciarà amb 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). 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases, el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models de documents exigits 
a la base 5 s’haurà de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’entitat, 
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.). 
 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, justificació, 
...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se 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 rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al 
Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol 
altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes 
als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.  
 
En aquest darrer supòsit, l’entitat interessada haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de 
Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert 
de la convocatòria. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat  
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu indicada, 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 
desistida de la seva sol·licitud. 
 
 
 
8. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius: 
 

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

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

5 punts. 
 

mailto:gs.cultura@diba.cat
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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. 

 
3) Activitats que introdueixin elements innovadors i/o temàtiques poc difoses per al 

territori i les vinculades directament amb la celebració del Dia de l’Associacionisme 
Cultural, fins 5 punts, repartits de la següent forma: 

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

Cultural, fins a 3 punts. 
 

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

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

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

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

difusió i els mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 
 

7) Capacitat d’organització de la federació, que es valorarà en base a les activitats 
anuals programades i a les tasques de planificació, seguiment i avaluació de les 
mateixes, fins a 10 punts, repartits de la següent forma: 

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

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

 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els programes d’activitats subvencionats caldrà 
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària  
 
L’import que es destinarà per realitzar les programacions serà de CENT CINQUANTA MIL 
EUROS (150.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903, 
destinada a subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les programacions subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre totes les entitats sol·licitants, en relació als punts assignats. El 
valor mig del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de 
valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat a les programacions 
que aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per 
tram a comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els 
trams superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, que 
quedarà degudament motivat en l’informe d’instrucció. 
 
No s’atorgaran subvencions superiors a 10.000.- EUR  
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total de la programació subvencionada. 
 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

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

 Una persona en representació de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 

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

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

 Un/a representant de la Gerència de Serveis de Cultura, que actuarà com a 
secretari. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
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El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre 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 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. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de la recepció 
de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 
 
 
 
15. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció: 
 

1. Les entitats perceptores 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. Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

3. Les entitats beneficiàries d’una subvenció 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 les sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiari, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses 
partides que l’integren. 
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5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS 

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

 Totes aquelles despeses relacionades directament amb la programació presentada. 

 Les assegurances vinculades directament amb la programació subvencionada. 

 Honoraris de professorat i sous i salaris del personal tècnic implicat directament 
amb les activitats de la programació subvencionada. Caldrà especificar-ne la seva 
dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 

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

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

 
Les factures han d’estar datades l’any 2019, han d’anar a nom de l’entitat beneficiària i han 
d’haver estat efectivament pagades amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació. 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
17. Despeses no subvencionables 
 
No seran subvencionables les següents despeses: 
 

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

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no 
vinculats directament a les activitats de la programació presentada. 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a les 
activitats de la programació presentada. 

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

 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 
patrimoni de l’entitat. 
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18. Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de la gestió i control de la programació subvencionada. 
 
19. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent,  dels justificants que en ella s’exigeixen. 
Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
20. Termini i forma de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i el 28 de febrer 

de 2020. 
 

2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model 
normalitzat que revestirà la forma de Compte  justificatiu simplificat, i contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts 
i les desviacions respecte el pressupost previst. 

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

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

 S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha 
estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes 
d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 

 

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

 

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

 
3) Respecte a les despeses imputades per part de l’entitat beneficiària en el compte 

justificatiu simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre 
gestor requerirà a l’entitat beneficiària 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. 
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La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim pel 10% de les factures 
de més import de les imputades a la subvenció, sempre i quan l’import sigui igual o 
superior al 20% de la subvenció concedida o, en el seu cas, per les factures que 
correspongui fins a arribar a aquest percentatge. 

 
21. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’entitat interessada, per mitjans electrònics a l’adreça de 
correu electrònic indicada, la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini 
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
al·legui el motiu del retard i presenti la corresponent justificació, amb l’advertiment que de no 
fer-ho es procedirà a revocar la subvenció.  
 
22. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
 
 
 
23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de terceres persones i es produeixi una alteració de les condicions 
que van determinar la concessió de la subvenció. 
 
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.  
 
No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de 
Barcelona per al mateix projecte, ni aquells projectes/activitats que ja rebin suport per a la 
mateixa activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019". 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
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Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
25. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta Convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions. 
 

26. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de les activitats de la programació, en tota la documentació impresa i en 
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació 
de Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
27. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
28. Obligats al reintegrament   
 
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar les persones 
administradores de les persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin 
de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords 
que fessin possible els incompliments o consentissin el de qui d’elles depengui. Així mateix 
seran responsables en tot cas, les persones administradores de les persones jurídiques que 
hagin cessat en les seves activitats. 
 
29. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la LGS, en el 
Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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30. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el 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, 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. 

 

31. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les dades personals facilitades en el decurs de la present convocatòria de subvenció seran 
tractades per la Diputació de Barcelona de manera que se li garanteixen els seus drets, tot 
complint amb els principis previstos al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general 
de protecció de dades. 
 
Al formulari de recollida de dades de la convocatòria trobarà la informació detallada sobre el 
tractament de les seves dades personals per aquest cas.” 

 
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 11 D’ABRIL DE 2019 DE LA JUNTA DE GOVERN 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR PROGRAMACIONS ANUALS D’ACTIVITATS DE FOMENT I DIFUSIÓ DE LA 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2019, ORGANITZADES O IMPULSADES 
PER FEDERACIONS DE CARÀCTER CULTURAL, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA 
DE SERVEIS DE CULTURA 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:  201920195120010753 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de 
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 

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

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

 

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

 
Queden excloses aquelles federacions i coordinadores d’entitats que aborden els aspectes 
culturals de forma secundària en les seves activitats.  
 
També resten excloses d’aquestes subvencions les confederacions, enteses com les 
entitats de tercer nivell en que s’associen i organitzen les federacions. 
 
Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades a finançar programacions anuals d’activitats de foment i 
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions de caràcter 
cultural. 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2019, aquestes subvencions hauran de 
fomentar projectes d’interès públic o social vinculats al foment i la difusió de la cultura popular i 
tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona. 

 
No seran objecte de subvenció les següents activitats: 
 

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

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

 
Tercer. Bases reguladores. 
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Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per realitzar les actuacions serà de CENT CINQUANTA MIL 
EUROS (150.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903, 
destinada a subvencionar activitats de cultura popular i tradicional. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació 
pressupostària. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les programacions subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre totes les entitats sol·licitants, en relació als punts assignats. El 
valor mig del punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de 
valoracions superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat a les programacions 
que aconsegueixin la puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per 
tram a comptar des dels 50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els 
trams superiors i inferiors, augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, que 
quedarà degudament motivat en l’informe d’instrucció. 
 
No s’atorgaran subvencions superiors a 10.000 EUR.- 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total de la programació subvencionada. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 17 d’abril de 2019 i finalitzarà el 15 
de maig de 2019, i s’anunciarà amb 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). 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases, el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models de documents exigits 
a la base 5 s’haurà de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’entitat, 
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.). 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, justificació, 
...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al 
Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Calalunya 126, Barcelona) en horari 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al 
Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol 
altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes 
als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.  
 
En aquest darrer supòsit, l’entitat interessada haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de 
Cultura mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert 
de la convocatòria. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 
31 de desembre de 2019. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i el 28 de febrer de 
2020. 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el modelari normalitzat per sol·licitar la participació en la 
convocatòria destinada a finançar programacions anuals d’activitats de foment i difusió 
de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions de caràcter 
cultural, promoguda per la Gerència de Serveis de Cultura que s’adjunta com a 
annex 3. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2019 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 

mailto:gs.cultura@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació. 
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42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament del Premi 
Frederic Roda de Teatre, corresponent a l’any 2019 mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva (exp. núm. 2019 / 5726).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, té proposats entre els seus objectius principals impulsar el 
progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial a la província de 
Barcelona, i assolir i consolidar un elevat grau de compromís i de servei envers els 
ajuntaments i la ciutadania. 
 
Amb l’objectiu de potenciar la promoció i difusió dels artistes i creadors, l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports té previst procedir a la convocatòria del Premi Frederic 
Roda de teatre. 
 
L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport d’Òmnium Cultural, l’any 2014, van crear el Premi Frederic 
Roda de teatre en memòria de qui fou una de les personalitats més influents en la 
vida teatral catalana en les seves diverses facetes de cofundador de l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, actor, director, pedagog, dinamitzador i crític teatral. 
 
L’any 2019 la Diputació de Barcelona vol donar un nou impuls al Premi Frederic Roda 
de teatre fent partícip també al món local i als espais escènics municipals, és en 
aquest sentit que es proposa aprovar la convocatòria del Premi Frederic Roda de 
teatre. 
 
FONAMENTS DE 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). 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Atès que en aquesta Ordenança s’estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió subvencions i per extensió de premis 
de naturalesa subvencional, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 

Atès el que disposa a l’article 2.3 l’Ordenança General de Subvencions que considera 
que els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb 
concurrència entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de 
subvencions.  
 

Vist que l’import total que es destinarà al Premi Frederic Roda de teatre és de VUIT 
MIL EUROS (8.000.- EUR) amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48100 del pressupost de l’exercici 2019. 
 

Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 

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

Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre 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, així com l’aprovació de la convocatòria de beques i 
premis de naturalesa subvencional, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120010923), que incorpora les 
bases específiques, del Premi Frederic Roda de teatre corresponent a l’any 2019 
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mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el 
següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI FREDERIC RODA DE TEATRE 
CORRESPONENT A L’ANY 2019 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010923 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Antecedents 
 
L’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona, l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i amb el suport d’Òmnium Cultural, l’any 2014, van crear el Premi Frederic Roda 
de teatre en memòria de qui fou una de les personalitats més influents en la vida teatral 
catalana en les seves diverses facetes de cofundador de l’Agrupació Dramàtica de 
Barcelona, sotsdirector de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, actor, director, 
pedagog, dinamitzador i crític teatral. 
 
L’any 2018 la Diputació de Barcelona va voler donar un nou impuls al Premi Frederic Roda 
de teatre fent partícip també al món local i als espais escènics municipals, és en aquest 
sentit que va convocar el Premi Frederic Roda de teatre 2018. 
 
Seguint amb la línia iniciada l’any passat, la Diputació de Barcelona proposa de nou aprovar 
les bases del Premi Frederic Roda de teatre 2019. 
 
3. Objecte i finalitat del premi 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament  del Premi Frederic Roda de teatre, per tal de 
seleccionar un text dramàtic escrit en català amb la finalitat de donar suport als dramaturgs i 
a la seva obra. 
 
4. Beneficiaris 
 
Podran participar en aquesta convocatòria els autors d’obres dramàtiques originals, majors 
de 18 anys. S’ha de concursar a títol individual i no com a col·lectiu. 
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5. Característiques del text 
 
5.1 Hi podran concórrer obres dramàtiques originals, inèdites i no estrenades en el moment 
de presentar la sol·licitud, que no hagin guanyat cap premi/concurs amb anterioritat, ni 
estiguin en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, en el moment de 
presentar la sol·licitud. 
 
5.2 Les obres presentades hauran d’estar escrites en català i han de tenir una extensió 
mínima de 50.000 caràcters. 
 
5.3 El tema de l’obra és lliure. 
 
6. Quantia total de la dotació econòmica i consignació pressupostària 
 
6.1 La dotació total del Premi Frederic Roda de teatre serà de 8.000 €, a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48100. A aquesta quantitat s’aplicarà les 
retencions corresponents segons la legislació vigent. 
 
6.2 L’Agrupació Dramàtica de Barcelona aportarà la quantitat màxima de 2.000 € per tal 
d’editar el text de l’obra en català. 
 
7. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
7.1 Només podrà presentar-se un sol text per persona física. 
 
7.2 El text ha de ser inèdit, no ha d’haver estat premiat, ni estrenat. En el cas que l’obra 
s’hagi presentat en format de lectura, no es considerarà estrenada. 
 
8. Termini de presentació de sol·licituds i documentació a aportar 
 
8.1 El termini de presentació de la sol·licitud i el text començarà el 6 de maig i finalitzarà el 
28 de juny de 2019. 
 
8.2 Les candidatures es presentaran per escrit mitjançant un model específic de sol·licitud, 
que serà signat per l’interessat. 
 
8.3 La convocatòria i bases específiques, l’extracte de la convocatòria publicat al BOPB i el 
model de la sol·licitud podran trobar-se al web de la Diputació de Barcelona i al web de 
l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. 
 
8.4 La sol·licitud i la declaració responsable conjuntament amb el text s’hauran de presentar 
a la Oficina de registre de la Diputació de Barcelona a Rambla de Catalunya, 126, Edifici 
Can Serra – Barcelona (de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h). 
 
8.5 També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú  de les administracions 
públiques (en endavant LPACAP). 
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8.6 Les persones interessades hauran de presentar: 
 

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

 
- Declaració responsable en que es manifesti: 

 

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

 que l’obra que es presenta no ha guanyat cap premi/concurs amb anterioritat, ni es 
troba en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, en el moment de 
presentar la sol·licitud; 

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

 
- 1 còpia de l’obra, enquadernada, impresa a doble cara i signada amb el pseudònim 

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

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

(oda.pfredericroda@diba.cat) fent constar a l’assumpte “Premi Frederic Roda de 
teatre 2019”. El termini finalitza el dia 28 de juny de 2019. 

 
8.7 El comitè de valoració no tindrà en compte les propostes que no acompleixin amb 
aquests requisits i no es presentin en les dates establertes. En cas de discrepància entre la 
còpia en format pdf o word prevaldrà la còpia en paper. 
 
9. Composició del jurat, avaluació i resolució 
 
9.1 Es constituirà un comitè de valoració. El comitè estarà format per cinc persones de 
l’àmbit teatral i seran membres de l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. Cada 
membre del comitè es llegirà totes les obres. El comitè farà una primera valoració de les 
obres i elevarà una proposta, amb la selecció de sis obres, als membres del jurat. La 
composició nominativa del comitè de valoració es farà pública oportunament al web de la 
Diputació de Barcelona i de l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. 
 
9.2 Per a la resolució del premi es convocarà a un jurat especialitzat, format per 2 membres, 
en representació dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals de la 
demarcació de Barcelona, segons el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de 
Catalunya, d’acord amb el Decret 9/2017, de 31 de gener, i presidit pel President delegat de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui. 
La composició nominativa d’aquest jurat es farà pública al web de la Diputació de Barcelona 
i de l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. 
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9.3 El jurat comptarà amb la Gerent de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona, o 
persona en qui delegui, que actuarà com a secretaria del jurat amb veu però sense vot. 
 
9.4 El jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de 
vots, i proposarà l’adjudicació del Premi Frederic Roda de teatre. Els projectes seran 
avaluats en funció de la seva qualitat, originalitat, contemporaneïtat i per la utilització dels 
llenguatges més actuals. 
 
9.5 En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot 
de qualitat del president. 
 
9.6 De la/les sessió/ns del jurat, se’n redactarà un acta, que signaran els membres i on es 
farà constar el veredicte. 
 
9.7 El règim de funcionament del jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
9.8 El jurat no pot declarar desert el premi. El jurat no pot declarar el premi ex-aequo. 
 
9.9 La resolució del jurat serà comunicada la segona quinzena d’octubre de 2019. 
 
9.10 La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 
Esborrat 
 

10. Drets de la propietat intel·lectual i industrial 
  
10.1 Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones creadores dels 
respectius projectes. 
 
10.2 Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors i de garantir que 
no existeixen drets previs de tercers sobre els projectes presentats a la convocatòria. 
 
10.3 Els autors concurrents, pel fet de ser-ho, certifiquen l’autoria del text que presenten i 
eximeixen a la Diputació de Barcelona de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de 
qualsevol altra infracció de la legislació vigent en la qual pogueren incórrer com a 
participants. 
 
10.4 Els participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin 
causar als drets de tercers amb la participació dels treballs que presentin i pels seus 
continguts i hauran d’indemnitzar els tercers pels danys i perjudicis en què incorrin per 
l’incompliment de l’obligació abans descrita. 
 
11. Pagament i seguiment 
 
El Premi Frederic Roda serà lliurat a partir de la notificació de la resolució d’atorgament. 
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Abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com emplenar la fitxa 
corresponent d’alta de tercers amb les dades bancàries per a fer-se la transferència. 
 
12. Obligacions 
 
L’obra premiada ha de fer constar en totes les seves edicions, i en tots els suports 
publicitaris i de difusió, el distintiu “Premi Frederic Roda de teatre. Edició 2019”. 
 
13. Publicitat del premi atorgat 
 
El premi atorgat a l’empara d’aquesta convocatòria serà objecte de publicitat a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, també serà objecte de publicitat al web de la Diputació de Barcelona i al de 
l’Associació Agrupació Dramàtica de Barcelona. 
 
14. Obres no premiades 
 
Una vegada resolta la convocatòria, l’exemplar en paper de les obres presentades no 
premiades estarà a disposició dels seus autors i la podran retirar durant 40 dies, o si 
desitgen que quedi enregistrada en el fons editorial de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona 
hauran d’enviar una autorització expressa signada a la Diputació de Barcelona. Per a la 
seva difusió, l’Agrupació Dramàtica de Barcelona sempre es posarà en contacte amb l’autor 
perquè doni el seu consentiment. En cas que l’autor no retiri l’obra ni enviï l’autorització, les 
obres seran destruïdes. 
 
Els arxius digitals, els documents i fitxers informàtics de les obres no premiades seran 
esborrats deu dies desprès d’haver fet públic el veredicte del jurat. Tant el comitè de 
valoració com el jurat es fa responsable de l’eliminació dels documents que se’ls ha enviat 
per a la seva valoració. 
 
15. Acceptació de termes i condicions 
 
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases i 
condicions i la submissió expressa a les decisions interpretatives de les mateixes 
elaborades per la Diputació de Barcelona, així com la conformitat amb la decisió del jurat. 
 
16. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el 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, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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17. Resolució de conflicte 
 
La Diputació es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que sorgeixi en relació amb 
les bases. 
 
18. Tractament de les dades de caràcter personal 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, la Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades en relació amb 
aquesta convocatòria amb la finalitat de gestionar-la i no es cediran sense el seu 
consentiment o una previsió legal, sent conservades de forma permanent amb finalitats de 
gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@diba.cat des 
d’on la Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. 
 
Encara que per aquesta via se li hagi pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la 
seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
S’informa a les persones interessades que poden exercir l’accés a la seva informació i la 
resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, 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/ “ 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona d’11 d’abril 
de 2019 pel qual es convoca el Premi Frederic Roda de teatre amb la finalitat de 
seleccionar un text dramàtic escrit en català i recolzar els dramaturgs i la seva obra, 
organitzat per l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.  
 
Codi convocatòria: 201920195120010923 
 
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  https://www.diba.cat/web/cultura/premi-frederic-roda 
 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Primer. Beneficiaris. 
 
Podran participar en aquesta convocatòria els autors d’obres dramàtiques originals, majors 
de 18 anys. S’ha de concursar a títol individual i no com a col·lectiu. 
 
Segon. Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament del Premi Frederic Roda de teatre, per tal de 
seleccionar un text dramàtic escrit en català amb la finalitat de donar suport als dramaturgs i 
a la seva obra. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
La dotació total del Premi Frederic Roda de teatre serà de 8.000 EUR. A aquesta quantitat 
s’aplicarà les retencions corresponents segons la legislació vigent. 
 
L’Agrupació Dramàtica de Barcelona aportarà la quantitat màxima de 2.000 € per tal d’editar 
el text de l’obra en català. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de la sol·licitud i el text començarà el 6 de maig i finalitzarà el 28 
de juny de 2019. 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el modelari normalitzat per sol·licitar la participació en el Premis 
Frederic Roda de Teatre que s’adjunta com a annex 3. 
 
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de VUIT MIL EUROS (8.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/48100 del pressupost de despeses de 2019 de la Diputació de 
Barcelona. 
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Sisè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.”  
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43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’esmena  d’error material de l’Annex II de la convocatòria, que incorpora les 
bases especifiques, amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2019, aprovat per la Junta de Govern 
en sessió celebrada el dia 28 de març de 2019, registre núm. 136/19 (exp. núm. 
2019/3992).- 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: 
 
“En data 28 de març de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha 
acordat un Dictamen pel qual s’aprova la convocatòria que incorpora les bases 
especifiques amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats 
privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l'any 2019. (AJG 136/19). 
 
Posteriorment, s’ha detectat un error material en l’apartat quart relatiu a la “Quantia” de 
l’extracte de la convocatòria en castellà present a l’Annex II del dictamen aprovat. 
Aquest error consisteix en l’omissió del següent paràgraf, el qual apareix a les bases 
de la convocatòria en les versions catalana i castellana així com en l’extracte de la 
convocatòria en català.  
 
En concret, el paràgraf obviat ha estat el següent: 
 
“La distribución se considera estimativa y en función de la concesión podrá ser objeto 
de redistribución atendiendo a la naturaleza jurídica de las entidades beneficiarias, 
siempre y cuando no se supere el total máximo previsto para la convocatoria“ 
 
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques disposa que les administracions públiques poden rectificar 
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet 
o aritmètics existents en els seu actes. 
 
Ateses aquestes consideracions cal, per tant, rectificar l’apartat quart de la versió 
castellana de l’extracte present a l’Annex II de les bases de la convocatòria aprovades 
a la Junta de Govern del 28 Març de 2018 per acord núm. 136/19. 
 
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, que atribueix a 
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la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió 
de subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. Rectificar l’error material comés en la redacció de l’apartat quart relatiu a 
“Quantia” de la versió en castellà de l’extracte present a l’Annex II de les bases 
específiques de la Convocatòria per finançar cicles i festivals artístics organitzats per 
entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2019 aprovades a la Junta de Govern del 28 Març de 2019 per 
acord nº136/19, en el sentit següent: 
 
On diu: 
 

“Cuarto. Cuantía.  
 
El importe que se destinará para esta convocatoria destinada a subvencionar ciclos y 
festivales artísticos organizados por entidades privadas del sector cultural será de DOS 
CIENTOS MIL EUROS (200.000 €) a cargo del presupuesto del ejercicio 2019 y con la 
siguiente distribución por aplicaciones presupuestarias: 
 

Aplicación presupuestaria Importe 

G/40103/33410/48901 Ciento sesenta mil euros (160.000.- EUR) 

G/40103/33410/47902 Cuarenta mil euros (40.000.- EUR) 

 
Una vez valorados los proyectos según los criterios de valoración establecidos en la base 
10, el importe a conceder se determinará en relación a los puntos asignados, de la siguiente 
manera: ....”. 

 
Ha de dir: 
 

“Cuarto. Cuantía.  
 
El importe que se destinará para esta convocatoria destinada a subvencionar ciclos y 
festivales artísticos organizados por entidades privadas del sector cultural será de DOS 
CIENTOS MIL EUROS (200.000 €) a cargo del presupuesto del ejercicio 2019 y con la 
siguiente distribución por aplicaciones presupuestarias: 
 

Aplicación presupuestaria Importe 

G/40103/33410/48901 Ciento sesenta mil euros (160.000.- EUR) 

G/40103/33410/47902 Cuarenta mil euros (40.000.- EUR) 

 
La distribución se considera estimativa y en función de la concesión podrá ser objeto de 
redistribución atendiendo a la naturaleza jurídica de las entidades beneficiarias, siempre y 
cuando no se supere el total máximo previsto para la convocatoria. 
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Una vez valorados los proyectos según los criterios de valoración establecidos en la base 
10, el importe a conceder se determinará en relación a los puntos asignados, de la siguiente 
manera:….” 

 
Segon. Aprovar de nou el text íntegre de l’extracte en castellà. 
 

“EXTRACTO DEL ACUERDO DE 28 DE MARZO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA POR EL CUAL SE CONVOCAN SUBVENCIONES, 
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A 
FINANCIAR CICLOS Y FESTIVALES ARTÍSTICOS ORGANIZADOS POR ENTIDADES 
PRIVADAS DEL SECTOR CULTURAL A REALIZAR DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE 
LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA DURANTE EL AÑO2019, PROMOVIDA POR LA 
GERENCIA DE SERVICIOS DE CULTURA. 
 
CÓDIGO DE LA CONVOCATORIA: 201920195120010733  
 
De acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, el texto 
completo de la cual se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).  
 
El texto íntegro de la convocatoria y los modelos normalizados de solicitud y justificación de 
las subvenciones se puede encontrar en http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.  
 
Primero. Beneficiarios. 
 
Podrán ser beneficiarios/as de estas subvenciones las personas jurídicas, legalmente 
constituidas que organicen ciclos o festivales artísticos que cumplan los criterios 
especificados en la base 2, siempre que no estén afectados por ninguna de las 
prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones (en adelante LGS), y reúnan los requisitos que se detallan a continuación:  
 

 Que la actividad del ciclo o festival se realice total o principalmente en uno o más 
municipios de la demarcación de la provincia de Barcelona.  

 
La concurrencia de estos requisitos se acreditará en el momento de presentar la solicitud, 
mediante la presentación de los documentos que se indican en la base siguiente.  
 
En el modelo de solicitud se deberá autorizar expresamente por parte del solicitante que, en 
el caso de resultar beneficiario, la Diputació de Barcelona obtenga de forma directa la 
acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a 
través de certificados telemáticos. En caso que el solicitante no autorice expresamente a la 
Diputació quedará obligado a aportar las certificaciones previstas en el artículo 45 OGS. 
 
Segundo. Objeto. 
 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de 
solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación de las subvenciones que otorgue la 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=fr&tl=es&u=http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=fr&tl=es&u=http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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Diputació de Barcelona a través de la Gerencia de los Servicios de Cultura, destinadas 
financiar ciclos y festivales artísticos organizados por entidades privadas del sector cultural 
que tengan como objetivo el fomento y la difusión de las artes escénicas, la música, el cine, 
las artes visuales, la literatura y/o la arquitectura y que se realicen total o parcialmente en 
los municipios de la provincia de Barcelona (excepto la ciudad de Barcelona) durante el año 
2019. Es consideraran los ciclos o festivales que se lleven a cabo en la ciudad de Barcelona 
y que se extiendan a otras sedes de municipios de la demarcación de Barcelona. 
 
Son objeto de apoyo de la presente convocatoria los ciclos y festivales que cumplan los 
siguientes requisitos: 

 

 Deben centrar su actividad en el ámbito de las artes escénicas, la música, el cine, las 
artes visuales, la literatura y/o la arquitectura. 

 Deben programar un mínimo de 3 actividades profesionales en la demarcación de 
Barcelona (exceptuando la ciudad de Barcelona). 

 Deben tener lugar en uno o más municipios de la provincia de Barcelona (exceptuando la 
ciudad de Barcelona). 

 Deben contar con la colaboración explícita de los ayuntamientos de los municipios donde 
se realizan los ciclos o festivales. 

 Deben tener una trayectoria mínima de 2 años. 
 

Quedan excluidos de apoyo: 
 

 Los ciclos o festivales que tengan lugar totalmente fuera de la provincia de Barcelona. 

 Los ciclos o festivales que tengan lugar en la ciudad de Barcelona exclusivamente. 

 Los ciclos o festivales que hayan recibido subvenciones para la misma actividad a través 
del Catálogo de Servicios del año 2019 del Plan "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 Los ciclos o festivales organizados, de manera exclusiva, por una administración pública, 
por las entidades municipales descentralizadas, los organismos autónomos locales, las 
entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles participadas por las 
entidades locales. 

 
Tercero. Bases reguladoras.  
 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona de 9 de mayo de 2017).  
 
Cuarto. Cuantía.  
 
El importe que se destinará para esta convocatoria destinada a subvencionar ciclos y 
festivales artísticos organizados por entidades privadas del sector cultural será de DOS 
CIENTOS MIL EUROS (200.000 €) a cargo del presupuesto del ejercicio 2019 y con la 
siguiente distribución por aplicaciones presupuestarias: 

 

Aplicación presupuestaria Importe 

G/40103/33410/48901 Ciento sesenta mil euros (160.000.- EUR) 

G/40103/33410/47902 Cuarenta mil euros (40.000.- EUR) 
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La distribución se considera estimativa y en función de la concesión podrá ser objeto de 
redistribución atendiendo a la naturaleza jurídica de las entidades beneficiarias, siempre y 
cuando no se supere el total máximo previsto para la convocatoria. 
 
Una vez valorados los proyectos según los criterios de valoración establecidos en la base 
10, el importe a conceder se determinará en relación a los puntos asignados, de la siguiente 
manera: 

 

 Los proyectos que obtengan una puntuación igual o superior a 80 puntos, se les otorgará 
el 30% del coste del ciclo o festival en el territorio con un importe máximo de subvención 
de 15.000€. 

 

 Los proyectos que obtengan una puntuación entre 70 y 79 puntos, se les otorgará el 25% 
del coste del ciclo o festival en el territorio con un importe máximo de subvención de 
10.000€. 

 

 Los proyectos que obtengan una puntuación entre 60 y  69 puntos se les otorgará el 20% 
del coste del ciclo o festival en el territorio con un importe máximo de subvención de 
7.000€. 

 

 Los proyectos que obtengan una puntuación entre 50 y 59 puntos, se les otorgará el 15% 
del coste del ciclo o festival en el territorio con un importe máximo de subvención de 
3.000€. 

 
Según la disponibilidad presupuestaria se podrá disminuir el porcentaje máximo de ayuda 
y/o el importe máximo, para ajustarse al presupuesto total de la convocatoria. 
 
Cuando en el presupuesto presentado por el solicitante se incluyan gastos de personal 
integrado en la estructura de la entidad, todo el gasto de este personal que supere el 25% 
del total del presupuesto del proyecto, no se tendrá en consideración a la hora de otorgar la 
subvención. 
 
Cuando en el presupuesto presentado por el solicitante se incluyan gastos no 
subvencionables (recogidos en el artículo 18), no se tendrán en consideración a la hora de 
otorgar la subvención. 
 
En el caso de ciclos o festivales que tienen lugar en la ciudad de Barcelona y que se 
extiendan simultáneamente en otras sedes de municipios de la demarcación de Barcelona, 
así como aquellos que tienen lugar en municipios de dentro y fuera de la demarcación de 
Barcelona, sólo serán subvencionables los gastos imputables a los municipios de la 
demarcación de Barcelona (excepto la ciudad de Barcelona). En estos casos los gastos que 
no sean directamente imputables a la actividad en los municipios de la demarcación de 
Barcelona (excepto la ciudad de Barcelona) deberán calcularse atendiendo a la parte 
proporcional que representa la actividad en estos municipios sobre la totalidad del ciclo o 
festival. Si en el presupuesto presentado por la entidad solicitante la Diputación no 
considera coherente el cálculo de la parte proporcional que representa la actividad de los 
municipios de la demarcación de Barcelona (excepto la ciudad de Barcelona), la Diputación 
determinará proporcionalmente el importe del presupuesto subvencionable. 
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes empezará el día 8 de abril de 2019 y finalizará el 
día 8 de mayo de 2019, y se anunciará con la publicación de un extracto de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS). 
 
La convocatoria será única. 
 
Las bases y el modelo normalizado de solicitud, así como todos los modelos de los 
documentos exigidos en la base 6, pueden encontrarse en el sitio web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
La solicitud, junto con la documentación exigida en la base 6, deberá ser presentada 
electrónicamente a través de la sede electrónica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania 
 
La solicitud y sus anexos deberán estar firmados por el representante legal o persona 
apoderada de la entidad, con el certificado digital personal (IdCat, DNIe, etc.).  
 
En caso de producirse incidencias en la presentación electrónica de las solicitudes que la 
imposibiliten o dificulten, los interesados, antes de finalizar el plazo concedido al efecto, 
pueden dirigirse al Registro General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, 
Barcelona), en horario de 8,30h a 14,30 h. en días hábiles, donde recibirán asistencia por 
parte de los funcionarios adscritos al Registro para realizar este trámite. Todo ello, sin 
perjuicio de la presentación en cualquier otro registro electrónico de las administraciones 
públicas catalanas o del resto de sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 
 
En este último supuesto, el interesado deberá anunciar a la Gerencia de Servicios de 
Cultura mediante correo electrónico dirigido a oda@diba.cat y a registre.general@diba.cat, 
el envío efectuado antes de la finalización del plazo establecido de la convocatoria. 
 
Cada solicitante podrá presentar una única solicitud que incluya un único ciclo o festival. 
 
La presentación de la solicitud de subvención presupone el conocimiento y la aceptación de 
las normas que la regulan. 
 
Sexto. Otros datos 
 
Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, deberán destinarse a 
financiar los ciclos y festivales artísticos desarrollados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Las subvenciones otorgadas deberán justificarse, como máximo, antes de las fechas 
siguientes: 
 

mailto:oda@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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 Cuando el ciclo o festival subvencionado se celebre entre el 1 de enero y el 31 de julio 
de 2019, el periodo de justificación será entre el 16 de septiembre del 2019 y, como 
máximo, el 14 de noviembre del 2019. 

 Cuando el ciclo o festival subvencionado se celebre entre el 1 de agosto y el 31 de 
diciembre de 2019, el período de justificación será entre el 15 de enero del 2020 y, como 
máximo, el 16 de marzo de 2020.” 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà. (exp. núm. 2016/7043).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat  la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 15 de novembre 2016 (Registre de convenis 1187/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà, per establir el marc de relacions 
recíproques per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del 
Berguedà, que té una vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte 
Programa va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la corporació en 
sessió de 29 de setembre de 2016 (ref. Registre 472/16). 

 
3. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  
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L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia 
garanteix una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb 
indicadors d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre 
de municipis de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la 
implementació de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència 
de Serveis de Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte 
singular comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable 
en funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor 
s’ha incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la base d’una dotació inicial d’1.540.000 €, que 
es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa (totes 
les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports concrets 
distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
 
Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les  marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte 
per a la totalitat de les comarques és de 240.000 €. 

 
4. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ha comunicat a la 

Diputació de Barcelona que el President en data 20 de desembre de 2018 va 
aprovar el Pla d’Accions per a l’exercici de 2019.  
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Fonaments de dret 
 
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per 
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) 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 pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
data 13 de setembre de 2018 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un 
import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent quaranta-dos 
mil nou-cents quaranta-nou euros (142.949 €), per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre de 2016 entre la 
Diputació de Barcelona i el l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, de 
vigència fins el 31 de desembre de 2019, sense perjudici que es puguin acordar 
aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa.  
  
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta-dos mil nou-cents 
quaranta-nou euros (142.949 €), dels quals 123.363 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 i 19.586 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30202/43200/46700 dels pressupostos de l’exercici 2019. 
 
Tercer. L’aportació anual global es fixa cent quaranta-dos mil nou-cents quaranta-nou 
euros (142.949 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 de l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Berguedà (Annex I) en base a uns criteris de 
distribució objectius que tenen com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a l’Annex II del 
present dictamen.    
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Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   85.016 € 

Factor de gestió    18.347 € 

Projecte singular   20.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   19.586 € 

Total 142.949 € 

 
El projectes singular que d’acord amb la sol·licitud de l’Agència l’any 2019 rebrà el 
suport específic de 20.000 €, distribuïts de la forma següent: 10.000 € per “Elaboració 
de materials promocionals de la destinació Berguedà per a públic professional”, 
10.000 € per “Creació d'una biennal d'art romànic al Berguedà”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística (en endavant OPT), que 
vetllarà per tal que les accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de 
màrqueting del Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les 
marques turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions 
han d’estar adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, 
França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”, “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 

 
- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
que es farà efectiu una vegada fixada i  aprovada l’assignació anual i sempre 
que estigui justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2018. Aquest 
pagament s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, 
es realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  
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- Un tercer pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports de 
“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu 
una vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar de l’1 
de gener al 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els criteris 
descrits al corresponent annex II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons 
certificat model facilitat per Diputació, signat pel/per la secretari/ària 
(interventor/a) de l’ens. 

 
Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 

justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar de l’1 de 
gener al 31 de març de 2020.  

 
- El darrer pagament que serà pel 25 % restant, es farà contra la justificació total 

dels imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar de l’1 de gener al 31 
de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 
Per tal de poder tramitar els pagaments avançats l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui 
de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions.  
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Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal” i “Factor 
de gestió” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà haurà de remetre a la 
Diputació de Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per 
aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el 
següent: 
 

• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses 
es podran incloure, en un percentatge no superior al 75 % de l’aportació total, 
despeses de personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, 
seguretat i altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran 
justificar despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per 
a ser admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III 
del contracte programa.  

• Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

• Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

• Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

• Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà haurà de remetre a la 
Diputació de Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest 
formulari serà facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens farà constar el següent: 
 

• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i 
que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; 
import justificat i data d’aprovació de la factura.  

• Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, 
en aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
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2019. En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només 
s’acceptaran aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de 
Serveis de Turisme. 

• Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

• Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents 
originals justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que 
financen l’actuació. 

• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

• Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 
 

Quart. NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent 
les 11 hores i 55 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i pel 
secretari accidental que en dona fe.   
 
 
 
 
 
 
 


