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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el 26 de setembre de 2019, a les 11 hores i 05 minuts, es
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la
presidència de la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb
l’assistència de la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena
(JUNTS), vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS),
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), i amb els diputats i
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Carles Ruiz Novella
(PSC-CP), senyor Pere Pons i Vendrell (JUNTS), senyor Josep Arimany i Manso
(JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia i
Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyor Francisco
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Sra. Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyor Alfredo
Vega López (PSC-CP), senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté
i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell
Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyors
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier
Garcia Albiol (PPC) i senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).
Hi assisteix, també, el senyor Jonatan Fornés Martínez (ECG).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer,
senyor Aurelio Corellas Colás i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis
Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado
(PSC-CP), i la diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Dictamen de la Presidència pel qual s’acorda la constitució formal de la Junta de
Govern i l’acceptació de l’exercici de la delegació de les competències
aprovades per Decret de la Presidència núm. 8836/2019 de data 17 de juliol de
2019 i modificat parcialment per Decret de la Presidència núm. 9609/2019, així
com l’acceptació de l’exercici de les competències delegades per part del Ple
Corporatiu en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019 (exp. núm.
2019/13323).
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar els representants
de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics (exp. núm.
2019/13515).

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
dictada el 14 de maig de 2019 per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunals Superior de Catalunya, en el recurs contenciós
administratiu núm. 7/2017, ja que estima íntegrament, el recurs contenciós
administratiu interposat per la Diputació de Barcelona contra la resolució
presumpta del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tota
vegada que en l’esmentada resolució judicial es reconeix expressament, com a
situació jurídica individualitzada, el dret de la Diputació de Barcelona al
cobrament de la quantitat de 2.800.000 €, més els interessos legalment produïts
des de la data de la reclamació prèvia, import corresponent a una subvenció
destinada al finançament de les obres del Museu Maricel, Can Rocamora i
Museu Cau Ferrat de Sitges, a conseqüència de l’incompliment per part del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dels convenis signats en
data 19 de novembre i 23 de desembre de 2010, entre ambdues administracions
públiques i pels quals la Generalitat de Catalunya es comprometia al pagament,
en tres anualitats, d’una quantitat per a finançar les esmentades obres, havent
abonat únicament la primera anualitat i deixant d’abonar la corresponent a 2011,
per import d’1.500.000 € i la de 2012, per import d’1.300.000 € (exp. núm.
2016/12387).

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, de 28 de
gener de 2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 268/2017-B, que
desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per la
funcionària senyora XXX contra la proposta de l’òrgan qualificador de la
Convocatòria E-08/2017, per cobrir el lloc de responsable de comunicació de la
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona (exp. núm.
2017/11171).

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència núm. 241/2018, de 29 de novembre, favorable als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 33 de
Barcelona, en el judici verbal núm. 284/2018-D2, interposat per aquesta
corporació, que declara l’efectivitat del dret de propietat per part de la Diputació
de Barcelona, de la finca situada al carrer Montserrat, núm. 17, pral. de
Barcelona i, en conseqüència, ordena a la senyora XXX i al senyor XXX, a
cessar immediatament en qualsevol acte de possessió, per pertorbació del dret
de propietat del titular registral inscrit, així com al desallotjament immediat de la
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finca i aposar-la a disposició de l’actora, amb l’advertència de llançament en cas
contrari, així com la imposició de costes processals a la part demandada (exp.
núm. 2018/4174).
6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Interlocutòria del Tribunal Suprem, favorable als interessos de la Diputació de
Barcelona, d’11 d’abril de 2019, recaiguda en el recurs de cassació per a la
unificació de doctrina núm. 1467/2018, per la qual cosa es confirma i es declara
la fermesa de les sentències dictades per la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en data 15 de desembre de 2017, procediment núm.
5270/2017, i pel Jutjat Social núm. 13 de Barcelona en data 2 de maig de 2017,
procediment núm. 939/2015, que desestimen la reclamació de recàrrec de
prestacions de seguretat social per falta de mesures de seguretat promoguda pel
funcionari corporatiu senyor XXX (exp. núm. 2018/6212).

7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en data 14 de
juny de 2019, en el procediment abreujat núm. 18/2018-D, ja que desestima el
recurs interposat per MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys soferts pel vehicle matrícula XXX conduït pel senyor XXX i derivats de
l’accident de trànsit ocorregut el 27 de desembre de 2016 mentre circulava per la
carretera BV-4132, sentit Casserres, i a l’arribar a l’altura del PK 2,2, dins del
terme municipal de Casserres, va topar amb un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la calçada, ja que no es donen els requisits legalment establerts
per a la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. núm. 2018/7541).

8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en data 20 de
maig de 2019, en el procediment ordinari núm. 148/2018, pel qual es desestima
el recurs interposat per la funcionaria de carrera, Sra. XXX contra el Decret de la
Presidència de 2 de novembre de 2017, que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial pels presumptes danys i perjudicis derivats de la
tramesa, mitjançant un missatge de correu electrònic de 17 de març de 2016, del
contingut íntegre del decret d’incoació de l’expedient disciplinari núm. 1/2016,
contra la referida funcionària, al considerar que no hi ha hagut cap intromissió
il·legítima al seu honor (exp. núm. 2018/7990).

9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada en
data 14 de gener de 2019, per la Secció Primera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs
d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Barcelona contra la Sentència,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en data 17 de
gener de 2018, ja que considera que la Diputació de Barcelona té dret a que es

Àrea de Presidència
Secretaria General

procedeixi a suspendre l’executivitat de les liquidacions de l’IBI dels exercicis
2014 i 2015 de la finca ubicada a la plaça Margarida Xirgu núm. 6-8, sense
aportar cap tipus de quantia, d’acord amb el que disposa l’article 173.2 del
TRLRHL (exp. núm. 2018/8560).
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en data 11 de juliol de 2019,
recaiguda en el procediment abreujat núm. 85/2019-BY, que desestima
íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per REALE SEGUROS
GENERALES, SA. contra el Decret de la Presidència de 20 de desembre de
2018, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
soferts en el vehicle amb matrícula XXX amb motiu de l’accident de trànsit
ocorregut el dia 9 d’agost de 2017, quan circulava per la carretera BV-4132, ja
que no es donen els requisits legalment establerts per a la reclamació de
responsabilitat patrimonial (exp. núm. 2019/7412).

11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Providència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
dictada per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Suprem, de 18 de juliol de 2019, ja que acorda la inadmissió a tràmit del recurs
de cassació núm. 2807/2019, interposat per la mercantil EXPLOTACIÓN DE
ÁRIDOS CALIZOS, SA (EACSA), contra la Sentència de 5 de febrer de 2019 de
la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que alhora va estimar parcialment el recurs d’apel·lació
formulat per la Diputació de Barcelona contra la Sentència 157/2015, de 31 de
juliol de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona
en el procediment ordinari núm. 290/2013, al considerar que no concorre l’interès
cassacional i no s’ha donat compliment a les exigències exigides a l’article 89.2
de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa (exp. núm.
2019/11445).

12.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5706, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 410/2018-B interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/19285).

13.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5707, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 398/2018-E interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
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qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/19862).
14.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5695, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-A interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/19889).

15.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5853, de data 10 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-2B interposat
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2018/19890).

16.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5711, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-S interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/19891).

17.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5851, de data 10 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 432/2018-B interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de 22 d’agost de 2018, pel qual
es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (exp. núm. 2018/19920).

18.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5708, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 384/2018-D interposat per
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la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/19925).
19.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5709, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-B interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/19927).

20.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5710, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 395/2018-F interposat
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2018/19928).

21.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5714, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 403/2018-A interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/19954).

22.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5698, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 412/2018-V interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/20213).
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23.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5852, de data 10 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 411/2018-F interposat
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2018/20218).

24.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6208, de data 17 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 401/2018-A interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/20972).

25.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6209, de data 17 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 403/2018-B interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/21098).

26.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6202, de data 17 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 399/2018-D interposat
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2018/21099).

27.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6207, de data 17 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 400/2018-A interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
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anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/46).
28.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5699, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 399/2018-I interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/617).

29.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6526, de data 21 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 401/2018-2B interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/620).

30.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6640, de data 22 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 410/2018-B interposat
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2019/2216).

31.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6655, de data 22 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 399/2018-B interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/2417).

32.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6779, de data 23 de maig
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer com a part codemandada, juntament
amb el Consorci de Gestió Corporació Sanitària Clínic, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
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419/2018-F interposat per la senyora XXX, contra la desestimació de la sol·licitud
continguda als escrits de 22 de juny i 5 de juliol de 2018, presentats contra la
resolució de 7 de juny de 2018, de l’esmentat Consorci, que denega la petició de
la percepció de la millora social per anys de serveis prestats sol·licitada per la
recurrent (exp. núm. 2019/5073).
33.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7396, de data 5 de juny de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 11/2019-1A interposat
per la senyora XXX i el senyor XXX, contra la desestimació per silenci
administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en
relació amb l’accident de trànsit ocorregut el dia 13 de desembre de 2017, en
topar contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm.
2019/5098).

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
34.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de l'Àrea de
Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades
sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments
commemoratius any 2019 (exp. núm. 2018/17144).

Gabinet de Premsa i Comunicació
35.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, dels sortejos «La Xarxa de
Biblioteques Municipals et convida al cinema» (exp. núm. 2019/15279).

Direcció de Serveis de Cooperació Local
36.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 (exp. núm.
2019/0006215).

37.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir les
autoritzacions de despesa aprovades amb motiu de l’aprovació de la
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2019 i modificar el règim regulador pel que fa als
terminis de justificació dels recursos econòmics, així com modificar l’article 32 del
règim regulador del Catàleg de Serveis, en relació amb els terminis d’execució i
justificació. (exp. núm. 2018/0016349).

Direcció de Relacions Internacionals
38.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament l’extinció del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació
de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón per consolidar
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les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo
local”, de data 22 de maig de 2015, modificat per addendes de data 7 de juny de
2016 i 27 de gener de 2017, davant la impossibilitat de constituir la Comissió de
Seguiment per a l’elaboració de l’acta de verificació dels compromisos de les
parts, així com aprovar la liquidació econòmica del mateix requerint a la referida
Fundació el reintegrament de la quantitat de 31.944,98 € (exp. núm. 2015/3514).
39.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el reconeixement
d’un crèdit de despesa per import de 5.111,36 € a favor de “NOVA Centre per a
la Innovació Social”, així com l’aprovació de l’autorització i disposició d’una
despesa d’import 5.111,36 € amb càrrec al vigent pressupost corporatiu amb
l’objecte d’abonar el darrer pagament de la subvenció atorgada a favor de la
referida l’entitat, per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 24 de
novembre de 2016, per a finançar, en part, el projecte “AMAL Acció per a
l’establiment d’una campanya Euro-Mediterrània per a la prevenció de
l’extremisme violent en ple respecte als drets humans i les llibertats fonamentals”
(exp. núm. 2016/5973).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS

Subdirecció d’Edificació
40.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ratificar el decret núm.
9127/19, dictat per la Presidència el 3 d’agost de 2019, pel qual es va concedir
l’ampliació del termini d’execució de les obres del “Projecte executiu de
rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de
l’Escola Industrial” fins al 8 de desembre de 2019, sol·licitada per la Unió
Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES
Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL,
LEY 18/82, amb NIF U66889320, per motius no imputables al contractista i
sense imposició de penalitats (exp. núm. 2014/0009799).

41.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte
executiu de reposició i incorporació de refredadores a l’edifici de Can Serra”,
amb un pressupost de 289.094,26 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per
import de 60.709,79 €, resulta per un pressupost total 349.804,05 €, IVA inclòs
(exp. núm. 2018/0017701).

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
42.

CANYELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Canyelles,
per a finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0013379).
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43.

CARDONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Cardona,
per a finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0012235).

44.

CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 43.675,15 € a l’Ajuntament de Cubelles,
per a finançar l’actuació local “Addenda Tegar zones verdes”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0013952).

45.

FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000 €,
a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a finançar l’actuació local
“Rehabilitació edifici CFA a Bellavista”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0014493).

46.

FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
140.000 €, a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a finançar l’actuació
local “Inversions en equipaments i calefacció”, al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats (exp. núm. 2019/0013273).

47.

GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga,
per a finançar l’actuació local “Adequacions vàries a les escoles del municipi”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0012965).

48.

GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 45.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga,
per a finançar l’actuació local “Millores en la seguretat viària del municipi”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0012964).

49.

GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 40.500 €, a l’Ajuntament de la Garriga,
per a finançar l’actuació local “SOC.TIC. Ordinadors i altre maquinària.
Adquisició”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.
2019/0012963).

50.

GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 14.500 €, a l’Ajuntament de la Garriga,
per a finançar l’actuació local “Maquinària i utillatge. Nau UOS”, al 0% d’interès i
a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0012962).

51.

LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
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de Llinars del Vallès, per a finançar l’actuació local “Adequació i pavimentació de
carrers”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0014470).
52.

MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Molins de Rei, per a finançar l’actuació local “Adequació Av. Catalunya”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0014328).

53.

PRATS DE LLUÇANÈS.- Dictamen pel qual es proposa per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Vestidors zona esportiva”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0013629).

54.

SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages, per a finançar l’actuació local “Rampa accés a
passarel·la (Rosaleda)”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2019/0013541).

55.

SANT MATEU DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament
de Sant Mateu de Bages, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació de la
rectoria. Fase I”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2019/0014286).

56.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 9.500 €,
a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar l’actuació local
“Informàtica i Vigìlància”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.
2019/0011841).

57.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 5.500 €,
a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar l’actuació local
“Mobiliari”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0011840).

58.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen
delegació de la Presidència, la concessió d’un
160.000 €, a l’Ajuntament de Sant Salvador de
l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% d’interès i
(exp. núm. 2019/0011839).

59.

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 25.500 €, a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l’actuació local
“Enllumenat públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2019/0013964).

pel qual es proposa, per
Crèdit de Caixa d’import
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60.

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 84.000 €, a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l’actuació local
“Adequació Antiga Biblioteca”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp.
núm. 2019/0013596).

Programa de Crèdit Local
61.

CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 28.716,90 €, a l'Ajuntament
de Corbera de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp.
núm. 2019/0012132).

62.

CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 57,224,45 €, a l'Ajuntament de Cubelles,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014002).

63.

GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 20.501,86 €, a l'Ajuntament de la Garriga,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0013285).

64.

LLAGOSTA LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 20.779,48 €, a l'Ajuntament de la Llagosta,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0012594).

65.

SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 18.108,16 €, a l'Ajuntament
de Sant Julià de Vilatorta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp.
núm. 2019/0014324).

66.

SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 15.764,66 €, a l'Ajuntament de Sentmenat,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0011401).

67.

VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 17.046,31 €, a l'Ajuntament
de Vilanova del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp.
núm. 2019/0014504).
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68.

CUBELLES.- 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 per un import de 7.735,39 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2013/0008299).

69.

CUBELLES.- 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 per un import de 7.313,84 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2014/0005558).

70.

CUBELLES.- 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 per un import de 1.776,94 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2016/0009050).

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS
NATURALS
71.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda del Programa anual 2019 de Restauració i Millora Forestal de
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat modificat en els seus
apartats 2, 5, 6, 7 i 9 aprovat per Decret de la Presidència de data 28 de maig de
2019 per a la realització de les actuacions incloses en aquest Programa, així
com incrementar l’aportació econòmica del mateix en 66.000 € per a executar les
actuacions de 2018 que no es van poder dur a terme per causes imprevistes,
quedant fixada la quantitat total en 116.000 € (exp. núm. 2019/0009440).

72.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució del Programa Anual 2018 de Restauració i Millora Forestal de
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per incompliment
d’una part de les actuacions del Programa, per un import de 60.000.€,
corresponents al pressupost de l’any 2019 (exp. núm. 2018/0003103).

73.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació parcial del conveni específic de cooperació i col·laboració, mitjançant
addenda, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments
d’Aiguafreda, El Brull, Seva i Tagamanent, i l’Associació de Gestió Forestal
Montseny Ponent, per a la realització del “Projecte de millora forestal en zones
d’actuació prioritàries per a la prevenció d’incendis amb producció de biomassa
forestal per al subministrament a instal·lacions municipals per l'any 2019 en
l’àmbit de l’Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent”, així com autoritzar
l’increment de l’aportació econòmica per import de 65.000 € (exp. núm.
2018/20195).
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
74.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació
parcial de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 27
de setembre de 2018, amb l’objecte de reajustar les anualitats respecte de
l’execució del “Projecte d’ampliació de la Biblioteca de Santa Maria d’Olesa de
Montserrat”, dins del marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, així com acordar la reducció de l’aportació
econòmica de la Diputació de Barcelona en 21.800 € (exp. núm. 2018/8715).
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ

Gerència de Serveis de Comerç
75.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar la despesa d'ajuts en el marc del Programa complementari de reforma i
millora d'equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per un
import total de 273.043,13 € (exp. núm. 2017/10351).
ÀREA DE CULTURA

Gerència de Serveis de Cultura
76.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l'objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència
organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tenen el seu
àmbit d'actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any
2019 (exp. núm. 2019/10246).

77.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona per a l'any
2019 (exp. núm. 2019/4933).

78.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats
impulsades dins la província de Barcelona per les entitats representatives dels
diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, l'any 2019 (exp. núm.
2019/10254).

79.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment les subvencions atorgades a favor d'entitats sense finalitat de lucre,
per al 2018, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a
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realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona (exp. núm.
2018/0000900).
80.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment les subvencions atorgades amb l'objecte de finançar activitats de
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l'any 2018, organitzades o impulsades per federacions de
caràcter cultural (exp. núm. 2018/0000918).

81.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de la convocatòria de subvencions amb objecte de finançar activitats
de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació
de Barcelona, durant l'any 2019, organitzades per les entitats culturals sense
finalitat de lucre (exp. núm. 2019/643).

82.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució de la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar les
programacions anuals d'activitats de foment i difusió de la cultura popular i
tradicional, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural, a
realitzar a la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2019
(exp. núm. 2019/4494).

83.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial
de la revocació parcial de l’ajut, per import de 300.000 €, atorgat a l’Ajuntament
de Manlleu per a la “posada en funcionament del Teatre Centre, en el marc de
les Meses de concertació del PXGL 2016-2019”, (Exp. núm. 2017/3733

84.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a les
programacions arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis
de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al
Teatre, curs escolar 2019-2020 (exp. núm. 2019/14217).

85.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions de la convocatòria 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 (exp. núm.
2019/3992).
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

Gerència de Serveis d’Educació
86.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar la
inadmissió, per manca de legitimació activa del recurrent, del recurs de reposició
presentat en data 18 d’octubre de 2018 pel senyor A.G.H., contra l’acord de la
Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 27 de setembre, pel qual es va
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acordar resoldre la convocatòria de subvencions destinada a finançar projectes
educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat
de lucre; i en conseqüència, ratificar la desestimació, per menor valoració, de la
sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat Club esportiu Les Panteres
Grogues (exp. núm. 2018/5042).
87.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar
íntegrament el Decret de la Presidència núm. 9446/19, de data 30 d’agost, pel
qual es va acordar, per raons d’urgència, ampliar el termini de resolució de la
convocatòria de concessió de subvencions per procediment de concessió directa
amb concurrència, destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol
municipal de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, així com
aprovar la resolució de la concessió de les referides subvencions, per import total
d’11.950.500,08 € (exp. núm. 2019/7933).
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
88.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial
de la revocació parcial dels saldos sobrants de les subvencions concedides a
diverses entitats sense ànim de lucre, en el marc de la convocatòria de les
Gerències de Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les
Persones, aprovada per la Junta de Govern de 22 de febrer de 2018, així com
atorgar-los un termini d’audiència de 15 dies hàbils als efectes de presentació
d’al·legacions o documents justificatius, en el benentès que de no presentar-se
cap al·legació o documentació justificativa, en defensa dels seus interessos, la
revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm.
2018/0000666).

89.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial
de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats sense
ànim de lucre, en el marc de la convocatòria de les Gerències de Benestar Social
i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones, aprovada per la Junta
de Govern de 22 de febrer de 2018, així com atorgar-los un termini d’audiència
de 15 dies hàbils als efectes de presentació d’al·legacions o documents
justificatius, en el benentès que de no presentar-se cap al·legació o
documentació justificativa, en defensa dels seus interessos, la revocació inicial
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 2018/0000666).

90.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial
de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats sense
ànim de lucre, en el marc de la convocatòria de les Gerències de Benestar Social
i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones, aprovada per la Junta
de Govern de 22 de febrer de 2018, així com atorgar-los un termini d’audiència
de 15 dies hàbils als efectes de presentació d’al·legacions o documents
justificatius, en el benentès que de no presentar-se cap al·legació o
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documentació justificativa, en defensa dels seus interessos, la revocació inicial
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 2018/0000666).
91.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
definitiva de la revocació parcial de la subvenció concedida a l'ASOCIACIÓN DE
GUINEA-BISSAU Y SIMPATIZANTES DE SABADELL, per a l'actuació "Donar
suport a la gent més vulnerable"; així com, acceptar parcialment les al·legacions
presentades per l'esmentada entitat a la revocació inicial i reconèixer el crèdit
corresponent (exp. núm. 2017/0000821).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Dictamen de la Presidència pel qual s’acorda la constitució formal de la Junta
de Govern i l’acceptació de l’exercici de la delegació de les competències
aprovades per Decret de la Presidència núm. 8836/2019 de data 17 de juliol de
2019 i modificat parcialment per Decret de la Presidència núm. 9609/2019, així
com l’acceptació de l’exercici de les competències delegades per part del Ple
Corporatiu en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019 (exp. núm.
2019/13323).- 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:
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions municipals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments
efectuats per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor
dels diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals
han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es
va procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 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 Presidenta de la Diputació de Barcelona i, en
conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a
tal, li pertoquen.
Atès que per Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 de juliol, es va aprovar el
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, així com la delegació
en favor de la Junta de Govern de l’exercici de les competències de la Presidència, de
caràcter específic o genèriques.
Atès que el Decret esmentat en el paràgraf anterior, va ser modificat posteriorment pel
Decret de la Presidència núm. 9609/2019, de 6 de setembre, en el sentit d’incorporar
la Sra. Alba Barnusell Ortuño com a membre de ple dret de la Junta de Govern.
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Vist que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, va
acordar per 49 vots a favor i 1 abstenció i, per tant, amb el quòrum de majoria absoluta
del nombre legal de membres exigit en l'article 57 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el TRLMRLC, delegar en favor de la Junta de Govern l’exercici de
competències específiques en matèria de contractació i d’aprovació de projectes; de
patrimoni; d’hisendes locals, subvencions, premis i beques; i de sentències judicials,
règim jurídic i relacions interadministratives, així com una sèrie de competències
genèriques que consten en el referit dictamen aprovat pel Ple.
Atès que l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
administratiu de les administracions públiques de Catalunya, admet la possibilitat que
els òrgans administratius puguin delegar l’exercici de determinades competències que
tinguin atribuïdes com a pròpies en favor d’altres òrgans de la mateixa administració
encara que no en depenguin jeràrquicament.
Atès que l'article 9 de la Llei 40/2015, d’1 de novembre, del règim jurídic del sector
públic, també preveu la delegació de l’exercici de determinades competències.
Atès que tant l'article 8 de la Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost, com l'article 9 de la
Llei 40/2015, exigeixen que la delegació de l’exercici de competències sigui acceptada
expressament per l’òrgan delegat.
Vista la necessitat que la Junta de Govern, en la primera sessió ordinària que celebri,
accepti expressament la delegació de l’exercici de les competències atorgades per la
Presidència i pel Ple corporatiu.
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de 18 de juny de 2019 (DIBA
2/2019).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposo a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la delegació de l’exercici de les competències, genèriques i
específiques, atorgades per Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17 de juliol, i
ratificades per Decret de la Presidència núm. 9609/2019, de 6 de setembre, i que són
les següents:
I.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ

1. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
a) La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una
durada superior a quatre anys, per delegació de la Presidència.
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b) La cessió del dret d’ús i habitació en la forma proposada en l’article 523 i
següents del Codi Civil i la resta de legislació aplicable, per delegació de la
Presidència.
c) La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 3.000.000
d’euros i superior a 60.000 euros, per delegació de la Presidència.
d) La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta
de Govern, d’acord amb les Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació
en la sessió de 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
2. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS i BEQUES:
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.
b) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit
Local i Caixa de Crèdit de Cooperació Local i instruments similars.
3. EN MATÈRIA DE SENTÈNCIES JUDICIALS DE QUALSEVOL JURISDICCIÓ:
Donar-se per assabentada i, si escau, l’adopció dels acords necessaris per a
l’execució en els seus termes literals de les sentències, providències, interlocutòries
i resta d’actes judicials que hagin estat dictats pels òrgans jurisdiccionals de
qualsevol naturalesa, especialment pels Jutjats unipersonals i tribunals del
contenciós administratiu, en els recursos i reclamacions interposats contra actes i
disposicions de la Presidència o adoptats per la Junta de Govern per delegació
d’aquella.
4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC i RELACIONS INTERADMINISTRATIVES:
a) L’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació
amb els Serveis i els Organismes dependents de la Corporació, a proposta de la
Presidència.
b) L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents:
b.1) Convenis marc o protocols generals.
b.2) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris.
b.3) Convenis específics per un import superior a 100.000 euros.
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.
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c) L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb
projectes d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions
per al sosteniment del lloc de treball de secretari, per delegació de la
Presidència.
5. EN MATÈRIA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS O ALTRES INSTRUMENTS DE
COOPERACIÓ:
a) Aprovar la creació de programes complementaris i d’altres instruments anàlegs i
el seu règim, així com aprovar la seva liquidació definitiva, quan comporti
revocació de recursos, i aprovar la creació d’instruments i espais de cooperació
específics en desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals per tal d’ajustar-se
a les necessitats dels governs locals.
b) Aprovar la liquidació definitiva de Meses de concertació.
c) Aprovar el Catàleg de serveis i el seu règim, la convocatòria i aprovació dels
recursos consistents en ajuts econòmics i la liquidació definitiva, quan comporti
revocació de recursos.
d) Aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de Catàlegs de
serveis i el seu règim, així com la seva liquidació definitiva, quan comporti
revocació de recursos.
e) Aprovar convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000 euros.
II.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ

Les delegacions recollides en l’apartat I. anterior comprendran de manera genèrica:
a) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius,
necessaris per a l’exercici de les competències delegades.
b) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, als que fa referència l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
l’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 108 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local que s’interposin contra els
actes administratius definitius.
c) La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en els
articles 125 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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d) Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de Govern
per delegació de la presidència, en els supòsits previstos en l'article 109.1 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i en l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
així com la rectificació dels errors materials, de fet o aritmètics, regulada en els
articles 109.2 i 74.2 dels respectius textos legals.
e) En l’àmbit de les competències delegades, l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les pluriennals, en tot cas en matèria de
contractació, i en la resta de supòsits, sempre que s’observin les prescripcions
següents:
e.1) que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats o
e.2) que no se superin els percentatges i la resta de requeriments establerts a
l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, articles
concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos i resta de normativa de desenvolupament.
Segon. ACCEPTAR la delegació de l’exercici de les competències, genèriques i
específiques, atorgades pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 23 de juliol de
2019, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres i que són
les següents:
1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i D’APROVACIÓ DE PROJECTES:
a) Tot tipus de contractes administratius, sempre que el seu valor estimat
excedeixi dels 6.000.000 d’euros sempre que no superi el 10% del recursos
ordinaris del pressupost o la seva durada sigui superior a 4 anys.
b) Tot tipus de contractes privats, sempre que el pressupost base de licitació
excedeixi dels 3.000.000 d’euros sempre que no superi el 10% del recursos
ordinaris del pressupost.
c) Convalidacions i conversions d’actes o acords, així com els reconeixements de
crèdits relatius a les contractacions i concessions que el Ple delega en la Junta
de Govern i, en tot cas, aquelles conversions dels actes o acords de contractació
que siguin competència d’altres òrgans corporatius i en el moment de la seva
contractació no disposessin de consignació pressupostària. La delegació no
compren els reconeixements de crèdits quan no disposin de consignació
pressupostària.
d) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no estiguin previstos en el
pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent per a la
ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
a) Les concessions sobre béns corporatius de qualsevol naturalesa quan el
pressupost base de licitació superi els 3.000.000 d’euros sempre que no superi
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
La delegació no comprèn la concessió de béns o serveis per més de 5 anys,
quan la quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, ja que
en aquest cas la competència correspon al Ple amb el quòrum de la majoria
absoluta del número legal de membres previst en l’article 47.2.j) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
b) L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan
el pressupost base de licitació superi 3.000.000 d'euros sempre que no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost.
c) L’alienació de patrimoni quan el seu valor superi els 3.000.000 d'euros sempre
que no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i l’alienació de béns
declarats de valor històric o artístic sigui quin sigui el seu valor, per delegació del
Ple.
La delegació no comprèn l’alienació de béns quan la quantia excedeixi del 20%
dels recursos ordinaris del pressupost, ja que en aquest cas la competència
correspon al Ple amb el quòrum de la majoria absoluta del número legal de
membres previst en l’article 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
d) La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta
de Govern, d’acord amb les Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació
en la sessió de 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS I BEQUES:
a) L’establiment o la modificació de preus públics, el que inclou els dels organismes
autònoms quan no cobreixin el cost del servei o activitat.
b) La sol·licitud i l'acceptació de subvencions, quan la normativa de la convocatòria
exigeixi acord del Ple corporatiu i permeti la seva delegació.
La dita delegació inclou la competència per a l’aprovació dels convenis, així com
la facultat de dictar tots els actes administratius necessaris en relació als
procediments que es puguin derivar.
c) L’aprovació de les bases per a l’atorgament de beques de col·laboració i premis
de naturalesa no subvencional i de les bases específiques per a la concessió de
subvencions.
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4. EN MATÈRIA DE SENTÈNCIES JUDICIALS, RÈGIM JURÍDIC I RELACIONS
INTERADMINISTRATIVES:
a) La resolució dels conflictes d’atribucions que es plantegin entre òrgans i entitats
dependents de la Diputació, quan afectin òrgans col·legiats o membres
d’aquests.
La dita delegació no inclou el plantejament de conflictes de competències a
d’altres entitats locals i resta d’administracions públiques, ja que en aquest cas la
competència és indelegable d’acord amb l’article 33.2.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
b) Donar-se per assabentada de les interlocutòries, sentències fermes de qualsevol
naturalesa, providències, arxius, i qualsevol altre fórmula de finalització del
procés judicial, sempre que es tractin d’assumptes que hagi adoptat el Ple o la
Junta de Govern per delegació d’aquest.
c) La declaració de lesivitat dels actes anul·lables, d’acord amb el que disposa
l'article 107 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques.
d) Resten reservats al Ple els actes necessaris per a la declaració de nul·litat dels
actes i disposicions administratives de conformitat amb el procediment de revisió
d’ofici regulat en l'article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
Tot això excepció feta de les competències atribuïdes als òrgans de contractació
per l’article 41 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
e) L’acord d’estendre, en matèria tributària i de personal, els efectes d’una
sentència en ferm que hagués reconegut una situació jurídica individual a favor
d’una o més persones, quan es donin els supòsits de l’article 110 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
f) Els acords que fan referència al desistiment i els convenis de taxacions judicials
o extrajudicials.
La delegació no comprèn les avinences a les demandes judicials, les
transaccions sobre els béns i/o drets locals i el sotmetiment a arbitratge de les
conteses sobre aquests béns o drets, ja que aquests acords corresponen al Ple
corporatiu, en tant que requereixen el quòrum de la majoria absoluta del número
legal de membres de la Corporació, d’acord amb l’article 230 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril.
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g) La designació de representants en els supòsits en què originàriament la
competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a excepció de la
primera designació.
h) L’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueixen al Ple i no tinguin
caràcter indelegable.
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTADA que la JUNTA DE GOVERN de la
Diputació de Barcelona estarà constituïda pels diputats i les diputades que es
determinen a continuació, sota la presidència de l’Excma. Sra. NÚRIA MARÍN
MARTÍNEZ, presidenta de la Diputació de Barcelona:
1. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
2. Sra. Carmela Fortuny i Camarena
3. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
4. Sra. Núria Parlon Gil
5. Sr. Carles Ruiz Novella
6. Sr. Pere Pons i Vendrell
7. Sr. Josep Arimany i Manso
8. Sra. Pilar Díaz Romero
9. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
10. Sra. Eva Maria Menor Cantador
11. Sr. Francisco Javier Gomar Martín
12. Sra. Lluïsa Moret i Sabidó
13. Sr. Alfredo Vega López
14. Sr. Rubén Guijarro Palma
15. Sra. Neus Munté i Fernández
16. Sr. Josep Tarín i Canales
17. Sra. Alba Barnusell Ortuño
Quart. DONAR-SE PER ASSABENTADA que podran assistir a les sessions de la
Junta de Govern, amb veu però sense vot, els diputats i les diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Sr. Josep Ramon MUT I BOSQUE, president del grup polític ERC-AM
Sra. Laura PÉREZ CASTAÑO, presidenta del grup polític ECG
Sr. Celestino CORBACHO CHAVES, president del grup polític C’s
Sr. Xavier GARCÍA ALBIOL, president del grup polític PPC
Sra. Lluïsa MELGARES i AGUIRRE, presidenta del grup polític TxT

Cinquè. DONAR-SE PER ASSABENTADA que les sessions ordinàries de la Junta de
Govern tindran lloc el SEGON I L’ÚLTIM DIJOUS de cada mes, a les 11 del matí, i
que la presidència queda facultada per modificar la data quan les circumstàncies
especials així ho aconsellin. Així mateix, acordar que en el cas que els dies
assenyalats fossin inhàbils, la Junta de Govern tindrà lloc, amb caràcter ordinari, el
primer dia hàbil següent i a la mateixa hora.
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Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a les presidències i els
portaveus dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria
General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.”
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar els
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics
(exp. núm. 2019/13515).- 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:
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el
dia 11 de juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la
persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma.
Sra. Núria Marín Martínez –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 presidenta 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.
Atès que la Diputació de Barcelona participa i ha d’estar 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.
Atès que la Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i
organismes 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.
Atès que correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera
designació de representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum
de la majoria simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 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 perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern
en les successives designacions.
Atès que la durada de la designació dels representants de la Diputació en els
organismes referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha
d’entendre referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui
revocar-se el nomenament en qualsevol moment.
Atès que, quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en
les entitats i ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè
així ho estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de
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diputat/da per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament la
seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens.
Atès que, 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 2023, sense perjudici de
continuar en funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes
d’administració ordinària.
Vist que 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.
Atès que el Ple 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
primer I, subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària
extraordinària de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en
favor de la Junta de Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels
següents
ACORDS
PRIMER. Designar les persones que s’indicaran com a representants de la
Diputació de Barcelona en els ens següents:
A) CONSORCIS:
1. Consorci de Gestió, Corporació Sanitària (NIF P5800026F)
Primer. Designar els tres representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci
de Gestió, Corporació Sanitària com a vocals en la Junta de Govern, d’acord amb
l’art. 8 dels seus estatuts, els quals poden o no tenir la condició de diputats/ades.
Les persones designades són:
1. Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez
2. Sr. Jordi Pericàs Torguet
3. Sr. Francisco Javier Martínez de Morentin López
Segon. Designar, d’entre les persones designades, el Sr. Manuel Enric Llorca
Ibáñez com a vicepresident del Consorci de Gestió, Corporació Sanitària, d’acord
amb els art. 8.2 i 14.1 dels seus estatuts.
2. Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona (NIF P5890055F)
Primer. Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en el
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Consell de Govern del Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona, els quals
poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 9 dels seus
estatuts.
Les persones designades són:
1. Sr. Francisco Javier Martínez de Morentin López
2. Sra. Montserrat Tordera i Vigas
Segon. Proposar al Consell de Govern del Consorci que, d’entre les persones
designades per al Consell de Govern, es designi com a vocal representant de la
Diputació de Barcelona en la Comissió Permanent el Sr. Francisco Javier Martínez
de Morentin López, d’acord amb l’art. 11 dels estatuts.
Tercer. Proposar a la presidència del Consorci, d’acord amb l’art. 15 dels seus
estatuts, el nomenament del Sr. Jordi Pericàs Torguet com a vicepresident del
Consorci, que com a tal s’integrarà en el Consell de Govern, tal i com preveu l’art. 9
dels propis estatuts.
3. Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya CSC (NIF P0800004D)
Designar el representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Salut i
d’Atenció Social de Catalunya CSC, com a vocal en la Junta General, el qual ha
de tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art.7 dels Estatuts del Consorci.
La persona designada és la Sra. Alba Barnusell Ortuño.
4. Consorci del Barri de la Mina (P0800080D)
Primer. Designar vocals titulars i suplents, representants de la Diputació de
Barcelona en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina, els quals
poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 8.2.c) dels seus
estatuts.
Les persones designades són:
1. Titular: Sra. Lluïsa Moret Sabidó
2. Titular: Sra. Teresa Llorens Carbonell
S.2 Suplent: Sr. Miguel Esteve Brignardelli
3. Titular: Sr. José Muñoz Luque
S.3 Suplent: Sr. Francesc Hernández Torres
Segon. Designar, d’entre les persones designades per al Consell de Govern, la Sra.
Teresa Llorens Carbonell com a vocal representant de la Diputació de Barcelona en
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la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, d’acord amb l’art. 10 dels
seus estatuts.
Tercer. Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius
titulars i en la representació que ostentin.
5. Consorci del Gran Teatre del Liceu (NIF V08698235)
Primer. Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en la
Junta de Govern del Consorci del Gran Teatre del Liceu, els quals poden tenir o
no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 9 dels seus estatuts.
Les persones designades són:
1. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
2. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
Segon. Proposar a la Junta de Govern del Consorci la designació, d’entre les
persones designades, del vocal representant de la Diputació de Barcelona en la
Comissió Executiva del Consorci del Gran Teatre del Liceu, d’acord amb l’art. 11
dels seus estatuts.
La persona proposada és el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares.
Tercer. D’acord amb l’art. 9 dels estatuts del Consorci, la Presidenta de la Diputació
de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, serà, amb caràcter de membre nat,
vicepresidenta de la Junta de Govern del Consorci.
6. Consorci del Parc del Foix (NIF P5800040G)
Primer. Designar els dos vocals titulars i els seus suplents, representants de la
Diputació de Barcelona en l’Assemblea General del Consorci del Parc del Foix, els
quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 9 dels seus
estatuts.
Les persones designades són:
1. Titular: Sr. Josep Tarín Canales
S.1 Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero
2. Titular: Sr. Pere Pons Vendrell
S.2 Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma
Segon. Proposar a l’Assemblea General, entre els vocals designats, el Sr. Josep
Tarín Canales, com a vicepresident del Consorci d’acord amb l’art. 13 dels seus
estatuts.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius
titulars i en la representació que ostentin.
7. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (NIF P0800066C)
Primer. Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en
l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els
quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 9 dels seus
estatuts.
Les persones designades són:
1. Excma. Sra. Núria Marín Martínez (titular) i Sr. Francisco Javier Gomar Martin
(suplent)
2. Sr. Josep Tarín Canales (titular) i Sr. Pere Pons Vendrell
Segon. Proposar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en la
Comissió Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, els
quals poden formar part o no de l’Assemblea General, d’acord amb l’art. 15 dels
seus estatuts.
Les persones designades són:
1. Sr. Francisco Javier Gomar Martin (titular) i Sr. Martí Domènech Montagut
(suplent)
2. Sr. Jordi Padrós Selma (titular) i Sr. Jordi Torrents Romero (suplent).
Tercer. Proposar a l’Assemblea General que, d’entre les persones designades per
aquest òrgan, el Sr. Francisco Javier Gomar Martin ocupi la presidència o una de
les dues vicepresidències, segons correspongui i de forma rotatòria per períodes de
dos anys, d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci.
8. Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques “IVÀLUA” (NIF Q0801583F)
Primer. Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en el
Consell Rector del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques
“IVÀLUA”, dels quals un ha de tenir la condició de diputat/ada i l’altre d’expert en
l’àmbit de l’avaluació, d’acord amb l’art. 6.1, c.2) dels seus estatuts.
Les persones designades són:
1. Sr. Carles Ruiz Novella
2. Sr. Daniel Fernández González
Segon. Designar com a vicepresident del Consorci, d’entre les persones designades,
al Sr. Carles Ruiz Novella, d’acord amb l’art. 6.1.b) dels seus estatus.
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9. Consorci LOCALRET (NIF P5800043A)
Primer. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Plenari de
l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, el qual ha de tenir la condició de
diputat/ada, d’acord amb l’art. 13.1.b) dels seus estatuts.
La persona designada és el Sr. Josep Arimany Manso.
Segon. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la Comisió
delegada del Consorci LOCALRET, el qual ha de tenir la condició de diputat/ada,
d’acord amb l’art. 14.1.e) dels seus estatuts.
La persona designada és el Sr. Josep Arimany Manso.
Tercer. Proposar al Consorci el nomenament del Sr. Josep Arimany Manso com a
vocal del Consell d’Administració del Consorci LOCALRET, el qual ha de tenir la
condició de diputat/ada d’acord amb l'art. 18 dels seus estatuts, així com el seu
nomenament com a vicepresident/a del Consorci, càrrec pel qual s’integrarà també
en la Comissió Executiva.
10. Consorci de l’Observatori del Paisatge (NIF Q0801286F)
Primer. Designar el vocal titular, i el seu suplent, representant de la Diputació de
Barcelona en el Consell Rector del Consorci de l’Observatori del Paisatge, els
quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 8.2.e) i 8.4
respectivament dels seus estatuts.
Les persones designades són:
1. Titular: Sr. Josep Tarín Canales
Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero
Segon. Designar el vocal titular i el seu suplent, representant de la Diputació de
Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci de l’Observatori del Paisatge,
els quals poden tenir o no la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 10 dels seus
estatuts i en relació a la clàusula tercera i quarta del Conveni de constitució del
Consorci (AP360/04) que reserva una vocalia per a la Diputació de Barcelona, i
proposar al Consell Rector el seu nomenament.
Les persones designades són:
1. Titular: Sr. Josep Tarín Canales
Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero
11. Consorci Besòs Tordera (NIF P5800014B)
Designar el vocal titular i el seu suplent, representant de la Diputació de Barcelona
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en la Junta General del Consorci Besòs Tordera, els quals poden tenir o no la
condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 8 dels seus estatuts.
Les persones designades són:
1. Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin
Suplent: Sr. Josep Tarín Canales
12. Consorci Sanitari de Barcelona (NIF Q5856235F)
Designar representant de la Diputació de Barcelona, en la doble condició de
diputat/ada provincial i regidor/a de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Manuel
Enric Llorca Ibáñez, com a vocal en el Consell de Salut del Consorci Sanitari de
Barcelona, d’acord amb la DT 9a., i la DA 14ª, de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya.
13. Consorci Català pel Desenvolupament Local - CCDL (NIF P0800222B)
Primer. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona, i el seu suplent,
en l’Assemblea General del Consorci Català pel Desenvolupament Local - CCDL,
els quals han de tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 7 dels seus
estatuts.
Les persones designades son:
1. Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador
Suplent: Sr. Javier Villamayor Caamaño
Segon. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona, i el seu suplent,
en la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local CCDL, els quals han de tenir la condició d’electes, d’acord amb l’art. 11 dels seus
estatuts.
Les persones designades son:
1. Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador
Suplent: Sr. Javier Villamayor Caamaño
14. Consorci Colònia Güell (NIF V60415999)
Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Junta de
Govern del Consorci de la Colònia Güell, els quals poden tenir o no la condició
de diputat/da, d’acord amb l’art. 10 dels seus estatuts.
Les persones designades són:
1. Sr. Jordi Pericàs Torguet
2. Sr. Jordi Roca i Ventura
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15. Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (NIF Q7550005H)
Primer. Designar les persones que han de participar i integrar-se, per representar la
Diputació de Barcelona, en la Junta de Govern del Consorci Centre Ciència i
Tecnologia Forestal, les quals poden tenir o no la condició de diputat/da, d’acord
amb l’article 7.1.h) dels seus estatus.
Les persones designades són:
1.
2.

Sr. Josep Tarín Canales
Sr. Pere Pons i Vendrell

Segon. Proposar al President del Consorci la designació per representar la Diputació
de Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci Centre Ciència i Tecnologia
Forestal, entre les designades per formar part per la Junta de Govern d’aquest
ens, la qual pot tenir o no la condició de diputat/da, d’acord amb l’article 10 dels seus
Estatus:
La persona designada és el Sr. Josep Tarín Canales.
16. Consorci per el Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (NIF
P5812001E)
Primer. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la Junta
General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme,
el qual pot o no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 9.1.c) dels seus
estatuts.
Les persona designada és el Sr. Francisco Javier Gomar Martin.
Segon. Proposar a la Junta General del Consorci el nomenament del Sr. Martí
Domènech Montagut per a integrar-se en la Comissió Permanent del Consorci per
al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb l’art. 11 dels
seus estatuts.
B) FUNDACIONS:
1. Fundació Artur Martorell (NIF G08450413)
Designar el patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació Artur Martorell, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord
amb els articles 15.b) i 16 dels seus estatuts, a qui es faculta per atorgar els
documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial,
per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
La persona designada és el Sr. Alfredo F. Vega López.
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2. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals (NIF G58302175)
Primer. D’acord amb l’article 11 dels estatuts de la Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals, a l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, com a
Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la representació de la Diputació
de Barcelona en el Patronat de la Fundació, sens perjudici que pugui delegar-la.
Segon. En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics
i Locals, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, el Sr. Juan Echániz
Sans, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris
per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del
càrrec en nom de la corporació.
3. Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada (G60754223)
Primer. D’acord amb l’article 11.1 dels estatuts de la Fundació, a l’Excma. Sra. Núria
Marín Martínez, com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la
vicepresidència quarta, sens perjudici que pugui delegar-la en un diputat/ada, i com
a tal forma part del Patronat.
Segon. Designar el/la vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat
de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada, com a patró, el qual
pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 11 i 12 dels seus
estatuts de la Fundació.
La persona designada és el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.
Actuarà com a suplent, per absència del titular, el Sr. Jordi Roca i Ventura.
Tercer. Proposar al Patronat de la Fundació, el nomenament del vocal representant
de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva, el/la qual pot tenir o no la
condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 22 dels estatuts de la Fundació.
La persona designada és el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.
Actuarà com a suplent, per absència del titular, el Sr. Jordi Roca i Ventura.
Quart. Facultar els representants de la Diputació de Barcelona, perquè en qualitat de
Patrons puguin atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per
comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
4. Fundació C. Privada Reial Monestir de Santa Maria de Poblet (NIF G43740950)
Primer. D’acord amb l’article 7 dels estatuts de la Fundació, la Presidenta de la
Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, serà la representant de
la corporació en el Patronat de la Fundació.
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Segon. El Sr. Juan Echániz Sans substituirà la Presidenta, per absència d’aquesta,
en les reunions que celebri el Patronat.
5. Fundació Internacional Olof Palme (G59135723)
Primer. La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació
Internacional Olof Palme, correspon a la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 20 dels propis
estatuts de la Fundació.
Segon. En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Fundació Internacional Olof Palme, el qual pot tenir
o no la condició de diputat/da, el Sr. Jaume Collboni Cuadrado, a qui es faculta
per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat
i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la
corporació.
6. Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris (NIF G59936336)
Primer. La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació,
Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris correspon a la seva Presidenta,
Excma. Sra. Núria Marín Martínez, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb
l’article 17 dels propis estatuts de la Fundació.
Segon. En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes
Solidaris, el qual pot tenir o no la condició de diputat/da, el Sr. Rubén Guijarro
Palma, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar
l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
Tercer. D’acord amb l’article 18 dels estatuts de la Fundació, a l’Excma. Sra. Núria
Marín Martínez, com a Presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon una de
les dues Presidències d’Honor.
7. Fundació Fòrum Ambiental (NIF G61534954)
Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació Fòrum Ambiental, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada,
d’acord amb els articles 18.a i 20 dels seus estatuts, a qui es faculta per atorgar els
documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial,
per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
La persona designada és el Sr. Francisco Javier Gomar Martin.
8. Fundació Maria Aurèlia Capmany (NIF G60749009)
Primer. Designar els dos vocals, en qualitat de Patrons honorífics, representants de

Àrea de Presidència
Secretaria General

la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Maria Aurèlia Capmany, els
quals poden o no tenir la condició de diputats/des, d’acord amb l’article 13 dels
seus estatuts, als quals es faculta per atorgar els documents públics i privats que
siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar
l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
Les persones designades són:
1. Sr. Alfredo F. Vega López
2. Sra. Alba Barnusell Ortuño
Segon. D’acord amb l’art. 19 dels estatuts de la Fundació, les persones designades
s’integraran també en el Consell Executiu.
9. Fundació Museu d’Art Contemporani - MACBA (NIF Q5856181B)
Designar el patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació Museu d’Art Contemporani, el qual pot tenir o no la condició de
diputat/ada, d’acord amb l’article 16 dels seus estatuts, a qui es faculta per atorgar els
documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial,
per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
La persona designada és el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.
10. Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans (Fundació Factor Humà)
(G61513297)
Designar patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans (Fundació Factor Humà), el
qual pot o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’article 11 dels seus
estatuts, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar
l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
La persona designada és la Sra. Lola Miró Folgado.
11. Fundació Privada Ernest Lluch (NIF G62881156)
Primer. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat
de la Fundació Privada Ernest Lluch, el qual pot o no tenir la condició de
diputat/da, d’acord amb l’article 15 dels seus estatuts, a qui es faculta per atorgar els
documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial,
per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
La persona designada és el Sr. Francisco Javier Gomar Martin.
Segon. Designar el Sr. Daniel Fernández González com a persona suplent del
titular, el Sr. Francisco Javier Gomar Martin, per assistir a les reunions del
Patronat, en absència d’aquest.
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12. Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals - IBEI (NIF
G63518476)
Primer. Designar el patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat
de la Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals, el qual pot
o no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 12 dels seus estatuts, a qui
es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en
nom de la corporació.
La persona designada és la Sra. Pilar Díaz Romero.
Segon. Proposar al Patronat de la Fundació que la Sra. Pilar Díaz Romero s’integri
també en la Comissió permanent, d’acord amb l’art. 34 seus dels estatuts.
Tercer. Designar en ambdós òrgans, primer i segon suplent, els Srs. Antoni
Montseny Domènech i Salvador Gausa Gascón, respectivament.
13. Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement (G63445696)
Primer. Designar el patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat
de la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, el qual pot o
no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 16 dels seus estatuts, a qui es
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta
finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de
la corporació.
La persona designada és el Sr. Josep Arimany Manso.
Segon.- D’acord amb l’art. 19 dels estatuts de la pròpia Fundació, es designa com a
patró suplent, per absència del titular, al Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller.
14. Fundació Privada per a l’Atenció a Persones Dependents (NIF G63908669)
Primer. La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació
Privada per a l’Atenció a les persones dependents correspon a la seva Presidenta,
Excma. Sra. Núria Marín Martínez, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb
l’article 14 dels propis estatuts de la Fundació.
Segon. En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada per a l’Atenció a les persones
dependents, el qual pot tenir o no la condició de diputat/da, la Sra. Lluïsa Moret
Sabidó, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar
l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
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Tercer. D’acord amb l’art. 17 dels estatuts de la pròpia Fundació, es designa com a
patró suplent, per absència del titular, a la Sra. Teresa Llorens Carbonell.
15. Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona (NIF G58658931)
Primer. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona, Patrona Vitalícia
de la Fundació, com a Patró en el Patronat i en la Junta de Govern de la Fundació
Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona, el qual pot o no tenir la condició de
diputat/ada, d’acord amb els art. 10, 12 i 15 dels seus estatuts, a qui es faculta per
atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i,
en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la
corporació.
La persona designada és el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.
Segon. D’acord amb l’art. 14 dels estatuts de la Fundació, es proposa al Patronat la
designació de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, Presidenta de la Diputació de
Barcelona, per a ostentar una de les vicepresidències de la Fundació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona.
16. Fundació Utopia - Joan N. García Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat
(NIF G59382606)
Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona, Patrona Vitalícia de la
Fundació, com a Patró en el Patronat de la Fundació Utopia - Joan N. García Nieto,
Estudis Socials del Baix Llobregat, el qual pot o no tenir la condició de
diputat/ada, d’acord amb l’art. 14 dels seus estatuts, a qui es faculta per atorgar els
documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial,
per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
La persona designada és el Sr. Jordi Pericàs Torguet.
17. Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes (NIF G62925086)
Primer. La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la
Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes correspon a la seva Presidenta,
Excma. Sra. Núria Marín Martínez, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb
l’article 11 dels propis estatuts de la Fundació.
Segon. En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes, el
qual pot tenir o no la condició de diputat/da, el Sr. Xavier Forcadell i Esteller, a qui es
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta
finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de
la corporació.
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18. Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona,
Fundació Privada - CIDOB (NIF G08824187)
Primer. La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació
Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, Fundació
Privada - CIDOB correspon a la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez,
sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 11 dels propis estatuts de la
Fundació.
Segon. En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Fundació Centre d’Informació i Documentació
Internacionals de Barcelona, Fundació Privada - CIDOB el qual pot tenir o no la
condició de diputat/da, la Sra. Pilar Díaz Romero, a qui es faculta per atorgar els
documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial,
per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la corporació.
Tercer. El Sr. Antoni Montseny Domenech substituirà la Sra. Pilar Díaz Romero
en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per
qualsevol causa i en la representació que ostenta.
19. Fundació Catalunya - La Pedrera, Fundació especial (G-65345472)
Primer. La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació
Catalunya - La Pedrera, correspon a la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 19 i 20 dels propis
estatuts de la Fundació.
Segon. En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Fundació Catalunya - La Pedrera, el qual pot tenir o
no la condició de diputat/ada, el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, a qui es
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta
finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de
la corporació.
20. Fundació Privada President Samaranch (NIF G63373161)
Primer. La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació
Privada President Samaranch correspon a la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria
Marín Martínez, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 11 dels
propis Estatuts de la Fundació.
Segon. En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada President Samaranch, el qual pot
tenir o no la condició de diputat/da, el Sr. David Escudé Rodríguez, a qui es
faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta
finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de
la corporació.
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21. Fundació Privada Ulls del Món (NIF G62627450)
Primer. Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona en el
Patronat de la Fundació, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord
amb el que disposa l’article 13 dels seus estatuts, en relació amb la composició del
Patronat.
La persona designada és la Sra. Pilar Díaz Romero.
Segon. Designar les persones que actuaran com a suplents de la Sra. Pilar Díaz
Romero, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les sessions o reunions
convocades per qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenta.
Les persones designades són el Sr. Antoni Montseny Domenech (1r suplent) i el Sr.
Salvador Gausa Gascón (2n suplent).
C) ORGANISMES AUTÒNOMS:
1. Consell Català de l'Esport. OOAA Administratiu, Generalitat de Catalunya (NIF
Q0801079E)
Primer. Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona a
l’Organisme Autònom Consell Català de l’Esport, com a vocal en la Comissió
Directiva, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article
5.1.d) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament
del Consell Català de l’Esport.
La persona designada és el Sr. David Escudé Rodríguez.
Segon. El Sr. Jordi Cavero Buscató substituirà el Sr. Escudé per absència en la
representació que ostenta en la Comissió Directiva del Consell Català de l’Esport.
2. Institut d’Estadística de Catalunya - IDESCAT, Generalitat de Catalunya (NIF
Q5850015H)
Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en l’Institut
d’Estadística de Catalunya - IDESCAT, com a vocal en el Consell Rector del
Sistema Estadístic de Catalunya, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada,
d’acord amb l’art. 8.2.c) del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i
funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya, on es preveu la participació de la
Diputació de Barcelona en aquest òrgan.
La persona designada és el Sr. Xavier Forcadell i Esteller.
3. Patronat de la Muntanya de Montserrat, Generalitat de Catalunya (NIF
Q5850042B)
Primer. La Diputació de Barcelona està representada en el Plenari del Patronat de
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la Muntanya de Montserrat, per la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, d’acord amb l’art. 13 dels seus estatuts, recollits a la Llei 10/1989, de 10 de
juliol, sens perjudici que pugui ser substituïda per un suplent, d’acord amb l’art. 14.2.
Segon. Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió
Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat la Sra. Montserrat Garcia
Llovera, d’acord amb l’art. 15 dels seus estatuts.
4. Organisme Autònom Local de Patrimoni “Victor Balaguer”, Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú (NIF P5830802D)
Proposar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el nomenament de la persona que ha
de representar a la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Local de
Patrimoni Víctor Balaguer, com a vocal en la Junta de Patrons - Consell Rector, la
qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 7.1 dels estatuts
de l’Organisme.
La persona designada és el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.
D) ASSOCIACIONS:
1. Associació Clúster de la Biomassa de Catalunya (NIF G66636945)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’Assemblea General de l’Associació Clúster de la Biomassa de
Catalunya, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els
arts. 17 i 20 dels estatuts de l’Associació.
Les persones designades són:
1. Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin
S.1. Suplent: Sr. Martín Domènech Montagut
2. Associació Organització de Regions Unides- Fòrum Global de Governs
Regionals i d’Associacions de Regions - ORU-FOGAR (G66244567)
Primer. Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona, com a
vocal titular en l’Assemblea General de l’Organització de Regions Unides - Fòrum
Global de Governs Regionals i d’Associacions de Regions (ORU-FOGAR), la qual
ha de tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 5 dels estatuts de
l’Organització.
La persona designada és l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez.
Segon. Designar les persones que han de representar la Diputació de Barcelona, com
a suplents, en substitució de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, per absència i en la
condició que ostenta en l’Organització de Regions Unides - Fòrum Global de
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Governs Regionals i d’Associacions de Regions (ORU-FOGAR), les quals poden
tenir o no la condició de diputats/ades.
Les persones designades són la Sra. Pilar Díaz Romero (1a suplent) i el Sr. Antoni
Montseny Domènech (2n suplent).
3. Associació La Passió d’Olesa de Montserrat (NIF G08779365)
Primer. Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en
l’Associació La Passió d’Olesa de Montserrat, com a Conseller/a nat en el Consell
Directiu de l’Associació, la qual ha de tenir la condició de diputat/ada en matèria
de Cultura, d’acord amb l’article 37 dels estatuts de l’Associació.
La persona designada és el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat Delegat de
Cultura.
Segon. Designar la Sra. Núria Lomas i Pascual, adscrit/a a l’àmbit de Cultura de la
Diputació de Barcelona, perquè en cas d’absència pugui substituir el Sr. Joan Carles
Garcia i Cañizares (el Diputat Delegat de Cultura) en la condició que ostenta, d’acord
amb l’art. 37 dels estatuts de l’Associació.
4. Associació “Sociedad Española de Ciencias Forestales” (NIF 36174852)
Designar les persones, titular i suplent que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’Associació “Sociedad Española de Ciencias Forestales” com a
vocal en l’Assemblea General, les qual poden tenir o no la condició de
diputat/ada, d’acord amb l’art. 6 dels estatuts reguladors de l’Associació.
Les persones designades són:
Titular: Sr. Josep Tarín Canales
Suplent: Sr. Jordi Padrós Selma
5. Associació de Propietaris Forestals “Serra de Bellmunt - Collsacabra (NIF G
63951354)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’Associació de Propietaris Forestals “Serra de Bellmunt Collsacabra com a vocals en l’Assemblea General, d’acord amb l’article 8 dels
estatuts reguladors de l’Associació, que poden tenir o no la condició de
diputat/ada.
Les persones designades són:
Titular: Sr. Josep Tarín Canales
Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero
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6. Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor (NIF G60194511)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’Associació de Propietaris del Montnegre i del Corredor com a
vocals en l’Assemblea General, d’acord amb l’article 9 dels estatuts reguladors de
l’Associació, que poden tenir o no la condició de diputat/ada.
Les persones designades són:
Titular: Sr. Josep Tarín Canales
Suplent: Sr. Jordi Torrents Romero
7. Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (NIF G60489937)
Primer. Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el
Consell General de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la qual
pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 8 i 16 dels estatuts
reguladors de l’associació.
La persona designada és la Sra. Eva Maria Menor Cantador.
Segon. Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el
Consell Rector de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la qual
ha de tenir la condició de, com a mínim, vicepresident/a de la corporació, d’acord
amb l’article 19 dels estatuts reguladors de l’associació.
La persona designada és la Sra. Eva Maria Menor Cantador, Presidenta delegada de
l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç.
Tercer. Designar les persones titular i suplent que ha de representar a la Diputació
de Barcelona en la Comissió Territorial creada pel Consell Rector de l’Associació
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que poden tenir o no la condició de
diputat/ada.
Les persones designades són:
Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador
Suplent: Sr. Jordi Villamayor Caamaño
8. Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona (NIF
G61524070)
Primer. Designar representants de la Diputació de Barcelona en el Consell General
de l’Associació Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, els
quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 13.2 dels
estatuts de l’Associació.
Les persones designades són:
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Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador
Titular: Sr. Javier Villamayor Caamaño
Segon. Designar d’entre els membres nomenats al Consell General, a la Sra. Eva
Maria Menor Cantador com a representant de la Diputació de Barcelona en el
Comitè Executiu de l’Associació, d’acord amb l’article 19.2 dels estatuts.
9. Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees - ACTE (NIF 503030767)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona a l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) com a vocal a
l’Assemblea General, les quals poden tenir o no la condició de diputat/ada,
d’acord amb l’article 7.1) dels estatuts de l’Associació.
Les persones designades són:
Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador
Suplent: Sr. Javier Villamayor Caamaño
10. Associació Unió Mundial de Mercats Majoristes - World Union of Wholesale
Markets (WUWM)
Primer. Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona a
l’Associació Internacional Unió Mundial de Mercats Majoristes – World Union of
Wholesale Markets (WUWM), com a vocal a l’òrgan representatiu The Union
Membership, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els
arts. II i IV dels estatuts d’aquesta entitat internacional.
La persona designada és el Sr. Òscar Sierra Gaona.
Segon. Designar el/la Sr. Javier Villamayor Caamaño com a suplent del
representant titular Sr. Òscar Sierra Gaona, per actuar en absència d’aquest i en la
representació que ostenti.
11. Associació Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (NIF G64935851)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona, com a vocals en l’Assemblea General de l’Associació Clúster
d’Eficiència Energètica de Catalunya, les quals poden tenir o no la condició de
diputat/ada, d’acord amb l’art. 19 dels estatuts de l’Associació.
Les persones designades són:
Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin
Suplent: Sr. Martín Domènech Montagut
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12. Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Primer. Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona a
l’Assemblea General de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb
l’article 7.2.a) dels estatuts de l’Associació
La persona designada és el Sr. Francisco Javier Gomar Martin.
Segon. Designar el Sr. Martí Domènech Montagut, en substitució o per absència,
del Sr. Francisco Javier Gomar Martin, com a representant de la Diputació de
Barcelona en les sessions que celebrin els òrgans de l’Associació Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat, d’acord amb l’art. 17.2 dels estatuts de l’Associació.
13. Associació “Red de Ciudades por la Bicicleta”
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona com a vocals en l’Associació “Red de Ciudades por la Bicicleta, com a
vocal en l’Assemblea General, els quals poden tenir o no la condició de
diputat/ada d’acord amb l’article 9 dels estatuts de l’Associació.
Les persones designades són:
Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin
Suplent: Sr. Martín Domènech Montagut
14. Associació “Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”
- CGLU (NIF G63327696)
Primer. La representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de
l’Associació “Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos CGLU”, d’acord amb els art. 7 i 34 dels estatuts de l’Associació, serà la seva
Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, sense perjudici que pugui delegarho.
Segon. La primera suplent de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, per poder actuar
en absència seva en les reunions que es convoquin per l’Associació, i en la
representació que aquesta ostenti, és la Sra. Pilar Díaz Romero.
Tercer. El segon suplent de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, per poder actuar
en absència seva en les reunions que es convoquin per l’Associació, i en la
representació que aquest ostenti, és el Sr. Antoni Montseny Domènech.
15. Associació Catalana de Municipis i Comarques (NIF P0800010A)
La representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, serà la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, d’acord amb l’article 16 dels estatuts de l’Associació.
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16. Associació LIKE - European Cities & Regions for Culture (FR402128243)
Primer. Designar la persona per representar la Diputació de Barcelona en
l’Assemblea General de l’Associació LIKE - European Cities & Regions for
Culture, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 7
dels seus estatus.
La persona designada és el Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.
Segon. Designar el/la representant suplent, per poder actuar, per absència o
impossibilitat d’assistir del Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, en les sessions dels
òrgans de l’Associació que es convoquin, i en la representació que aquest ostenti.
La persona designada és la Sra. Mònica Gallardo Montornés.
E) FEDERACIONS:
1. Federació de Municipis de Catalunya (NIF G08797771)
a) Representació institucional
D’acord amb l’art. 20 dels estatuts de la Federació de Municipis de Catalunya, el
representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de la Federació,
és la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez.
b) Representació en Comissions i Subcomissions
Designar representants d’aquesta corporació en les Comissions creades en el si de
l’organització de la Federació de Municipis de Catalunya, els quals han de tenir
la condició de membres electes de la Diputació de Barcelona.
Les persones designades són:
b.1) Comissió de bon govern i innovació democràtica
Representant: Sr. Josep Arimany Manso
b.2) Comissió de drets socials
Representant: Sra. Lluïsa Moret Sabidó
b.3) Comissió de serveis econòmics
Representant: Sr. Carles Ruiz Novella
b.4) Comissió de territori, sostenibilitat i serveis urbans
Representant: Sr. Pere Pons Vedrell
b.5) Comissió de desenvolupament econòmic i ocupació
Representant: Eva Maria Menor Cantador
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b.6) Comissió de prevenció, seguretat pública i protecció civil
Representant: Sr. Oscar Sierra Gaona
b.7) Comissió de cultura, joventut i esports
Representant: Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
b.8) Comissió d’organització territorial
Representant: Sr. Pere Pons Vendrell
b.9) Comissió de cooperació i solidaritat
Representant: Sra. Pilar Díaz Romero
2. Federació Espanyola de Municipis i Províncies-FEMP (NIF G 28783991)
Designar la representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió de
Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies, prevista a l’article 42 dels estatuts de l’ens, en els termes
següents:
Primer. És representant nat de cada un dels ens locals que integren aquesta
Comissió el seu President/a i, per tant, en el cas de la Diputació de Barcelona,
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, Presidenta de la Corporació, sens perjudici
que pugui delegar-ho, així com designar la persona que el pugui substituir per raó
d’absència i què, en qualsevol cas, d’acord amb la normativa de la Comissió, han
de ser diputats/ades.
Segon. Es nomena el diputat Sr. Carles Ruiz Novella com a suplent de l’Excma.
Sra. Núria Marín Martínez, per substituir-lo, en cas d’absència, en les reunions que
es convoquin de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells
Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
F) COMISSIONS:
1. Comissió de Cooperació Local (Generalitat de Catalunya)
Proposar a la persona titular del Departament competent en matèria d’Administració
Local, d’acord amb l’art. 4 del Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya
377/2011 de data 02.08.2011, publicat al DOGC núm. 5935, de data 04.08.11, que
procedeixi a efectuar els següents nomenaments:
Primer. D’acord amb l’art. 3.2 a) del Decret 377/2011 de 2/8/2011, la Diputació de
Barcelona està representada en la Comissió de Cooperació Local, dependent del
Departament competent en matèria d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, per la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez.
Segon. Designar la persona, que ha de tenir la condició de diputat/ada, per substituir
a la Presidenta, per absència o per qualsevol causa que impedeixi l’assistència a les
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reunions convocades, d’acord amb l’art. 4.1 de l’esmentat Decret 377/2011, la qual ha
de tenir la condició de diputat/da.
La persona designada és:
Sra. Pilar Díaz Romero
2. Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada Contra la Violència
Masclista (Generalitat de Catalunya)
Designar les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona, en qualitat
de titular i suplent, com a vocals en la Comissió Nacional per a una intervenció
coordinada contra la violència masclista, les quals poden tenir o no la condició
de diputat/ada, d’acord amb l’article 4 del Decret 60/2010, d’11 de maig, del Govern
de la Generalitat de Catalunya, de constitució de la Comissió Nacional per a una
intervenció coordinada contra la violència masclista, adscrita a l’Institut Català de les
Dones.
Les persones designades són:
Titular: Sra. Alba Barnusell Ortuño
Suplent: Sra. Teresa Llorens Carbonell
3. Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona en la Comissió
de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, adscrita al departament responsable en
matèria de política territorial i obres públiques, de la Generalitat de Catalunya, com a
vocal en l’òrgan plenari de la Comissió, la qual pot ser o no diputat/ada, d’acord
amb l’article 32 de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la Informació Geogràfica i
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i l’art. 25 del Decret 398/2006, de 24 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei.
La persona designada és la Sra. Josefa Lleida i Solà.
4. Comissió Assessora del Pla director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius
de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Primer. Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió
Assessora del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de
Catalunya, com a vocals en el Ple de la Comissió, d’acord amb l’article 5.1.a) de
l’Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC 4338 de 8.3.2005), de creació de la
Comissió Assessora, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada.
Les persones designades són:
- Sr. David Escudé Rodríguez
- Sr. Jordi Cavero Buscató
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Segon. Proposar a la Presidència de la Comissió que el Sr. Jordi Cavero i Buscató,
Gerent dels Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, s’integri en el Grup
Expert, regulat a l’art. 8 de l’esmentada Ordre.
5. Comissió Institucional del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals
(Generalitat de Catalunya)
Proposar a la persona titular del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya que nomeni a les persones que s’indiquen, les quals, d’acord amb el Decret
número 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i
Musicals de Catalunya, poden o no tenir la condició de diputat/ada.
Les persones proposades són:
- El Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, President Delegat de l’Àrea de Cultura,
com a vocal en representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió
Institucional, d’acord amb l’article 25 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del
Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
- La Sra. Mireia Sabaté i Grau, Cap de l’Oficina de Difusió Artística, com a vocal
en representació de la Diputació de Barcelona en la Taula Tècnica, d’acord amb
l’article 26 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
6. Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social - CIRSO (Generalitat de
Catalunya)
Primer. D’acord amb l’article 5.1.2 del Decret 98/2005, de 31 de maig, de creació de la
Comissió Interinstitucional per a la reinserció social, CIRSO, a la Presidenta de la
Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, li correspon una de les
vocalies en el Ple de la Comissió, sens perjudici que pugui delegar-la.
En virtut d’aquesta previsió, es designa representant de la Diputació de Barcelona en
el Ple de la Comissió Interinstitucional per a la reinserció social, CIRSO, per
delegació de l’Excma. Sra. Presidenta, a la Sra. Lluïsa Moret Sabidó.
Segon. Proposar al Plenari de la Comissió que la Sra. Teresa Llorens Carbonell
s’integri com a vocal en la Comissió Permanent, d’acord amb l’art. 5.2 de la norma
reguladora de la Comissió.
7. Comissions Territorials del Patrimoni Cultural. Barcelona i Catalunya Central.
(Generalitat de Catalunya)
Primer. Proposar a la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat de Catalunya que nomeni les persones, titular i suplent, que han
de representar a la Diputació de Barcelona com a vocals en les Comissions
Territorials del Patrimoni Cultural corresponents als àmbits territorials d’influència
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d’aquesta corporació, la de Barcelona i la de la Catalunya Central, els quals han de
tenir la condició de tècnic/a d’acord amb l’art. 1 del decret 276/2005, de 27 de
desembre, de les Comissions Territorials del Patrimoni Cultural, modificat pel D
35/2010 de 9 de març, pel qual es crea la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de
la Ciutat de Barcelona.
Les persones designades són:
Titular: Sr. Jordi Roca i Ventura
Suplent: Sra. Aurèlia Cabot i Mata
Segon. El nomenament serà per dos anys, renovable automàticament fins a la fi del
mandat corporatiu i, com a màxim, per dos anys més, llevat que es modifiqui abans,
d’acord amb l’art. 4.2 de l’esmentat decret.
8. Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (Generalitat de Catalunya)
Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, a les persones següents,
les quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 12.3 i)
del decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament
intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legial, en relació a la
DT 5ª :
Titular: Sra. Maria Xalabarder i Aulet
Suplent: Sra. Eulàlia Mata i Dumenjó
9. Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (Generalitat de
Catalunya)
Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, de la Generalitat de Catalunya, a les persones
següents, les quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb
l’art. 12.3 i) del decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el
funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legial, en
relació a la DT 5ª :
Titular: Sra. Maria Xalabarder Aulet
Suplent: Sra. Eulàlia Mata Dumenjó
10. Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (Generalitat de
Catalunya)
Designar representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Política
Territorial i Urbanisme de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, a les persones
següents, les quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb
l’art. 5.3.c) del decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el
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funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legial, en
relació a la DT 5ª:
Titular: Sr. Pere Pons Vendrell
Suplent: Sra. Montserrat Tordera i Vigas
11. Comissió d’avaluació i seguiment dels compromisos adoptats en l’acord
polític per a la millora de la qualitat de l’aire en a la conurbació de Barcelona
(Generalitat de Catalunya)
Designar les persones, titular i suplent, que han de representar la Diputació de
Barcelona com a vocals en la Comissió d’avaluació i seguiment dels
compromisos adoptats en l’Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire en
a la conurbació, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, així com el seu
respectiu suplent, d’acord amb el que disposa l’apartat 3r de l’Acord GOV/129/2017 de
la Generalitat de Catalunya, de 19 de setembre.
Les persones designades són:
Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin
Suplent: Sr. Martín Domènech Montagut
12. Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat de l’aire i les immissions
acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a Catalunya
(Generalitat de Catalunya)
Designar la persona per representar la Diputació de Barcelona com a vocal en la
Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat de l’aire i les immissions
acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a Catalunya, la
qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb el que disposa l’apartat
2n.c) de l’Acord GOV/103/2018, de 16 d’octubre.
La persona designada és el Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez.
13. Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (Servei Català de Trànsit,
Generalitat de Catalunya)
Primer. Proposar a la persona titular del Departament competent en matèria de Trànsit
i Seguretat Viària de la Generalitat de Catalunya, la designació del vocal titular
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Catalana de Trànsit i
Seguretat Viària, el qual podrà tenir o no la condició de diputat/ada de la
corporació, d’acord amb els arts. 5.3 i 10 del Reglament de funcionament de la
Comissió, aprovat pel decret 136/2014, de 7 d’octubre.
La persona proposada és el Sr. Pere Pons Vendrell, Diputat/da Delegat/da
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Segon. Es designen suplents, per substituir el Sr. Pere Pons Vendrell, en els
supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol
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causa, i de forma indistinta, el Sr. Josep Tarín Canales, Gerent dels Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i el tècnic de l’àmbit Sr. Monserrat Tordera i
Vigas.
Tercer. Designar el Sr. Francesc Xavier Pons i Claret, Cap de l’Oficina Tècnica de
gestió d’Infraestructures, per a incorporar-se en nom de la Diputació de Barcelona,
com a tècnic, en aquelles Comissions o Grups de treball que es creïn i la corporació
hagi de tenir representació.
G) CONSELLS:
1. Consells Territorials consultius i de coordinació de salut pública (Generalitat
de Catalunya)
Designar les persones que han de participar i integrar-se, per representar a la
Diputació de Barcelona, en els Consells Territorials consultius i de coordinació de salut
pública que s’indiquen, les quals poden tenir o no la condició de diputat/ada,
d’acord amb els art. 18 i 19 del decret 202/2015, del 15 de setembre.
Les persones designades son:
 Consell Territorial consultiu i de coordinació de salut pública de Barcelona
Titular: Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, Diputat Delegat de Salut Pública i
Consum.
Suplent: Sr. Catalina Chamorro i Moreno (tècnica), Cap de Servei de Salut
Pública
 Consell Territorial consultiu i de coordinació de salut pública a la Catalunya
Central.
Titular: Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, Diputat Delegat de Salut Pública i
Consum
Suplent: Sra. Catalina Chamorro i Moreno, Cap de Servei de Salut Pública
2. Consell Català de la Salut. Consells de Salut Regions i Sectors Sanitaris del
Servei Català de la Salut. (Generalitat de Catalunya)
Primer. Proposar a la persona titular del Departament competent en matèria de salut
de la Generalitat de Catalunya el nomenament de la persona que ha de representar a
aquesta corporació en els Consells de Salut de les Regions Sanitàries i els Sectors
Sanitaris del Servei Català de la Salut, segons preveu el decret 201/2015, de 15 de
setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de
Catalunya, en relació al decret 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de les regions
sanitàries i els sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.
Segon. Designar el Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, Diputat Delegat de Salut
Pública i Consum, per representar a la Diputació de Barcelona en els Consells de
Salut de Participació de les Regions Sanitàries i els Consells de Participació dels
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Sectors Sanitaris que corresponguin a l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb els art. 7 i 10 respectivament, en relació a la DT 1ª del D.
201/2015, de 15 de setembre (DOG 6958 de 17.9.2015).
Tercer. Designar la Sra. Catalina Chamorro i Moreno, Gerent de Serveis de Salut
Pública i Consum, com a suplent del Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez, per substituirla, en cas absència o per qualsevol causa que impossibiliti l’assistència, en la
representació que ostenti en els diferents òrgans on la Diputació de Barcelona tingui
representació.
3. Consell de les Dones del Baix Llobregat (Consell Comarcal del Baix Llobregat)
Primer.- Designar la representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de les
Dones del Baix Llobregat, adscrita a l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i
Benestar Social de la Diputació de Barcelona, com a vocal de la Junta Permanent,
d’acord amb l’article 4 del Reglament del Consell, la qual formarà part, també, de
l’Assemblea, segons estableix l’article 3 del reglament.
El representant designada és la Sra. Alba Barnusell Ortuño.
Segon.- Designar la representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de les
Dones del Baix Llobregat, adscrita a l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i
Benestar Social de la Diputació de Barcelona, com a vocal de l’Assemblea, d’acord
amb l’article 3 del Reglament del Consell.
El representant designada és la Sra. Teresa Llorens Carbonell.
4. Consell de la Mobilitat de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya
Primer. Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el
Consell de la Mobilitat com a vocal en el Ple del Consell, d’acord amb l’article 8 del
Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació
de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, el qual pot tenir o no la condició de
diputat/da.
La persona designada és el Sr. Josep Tarín Canales.
Segon. Designar el Sr. Pere Pons Vendrell, Gerent dels Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat i el/la tècnic/a de l’àmbit Sra. Montserrat Tordera i Vigas, per
substituir el Sr. Josep Tarín Canales, de forma indistinta, en els supòsits d’absència
o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol causa, i en la
representació que el titular ostenta en els òrgans de Govern del Consell.
5. Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – CMAMB
Primer. Designar el representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de

Àrea de Presidència
Secretaria General

Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – CMAMB, el qual pot tenir o no la
condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 6 del reglament del Consell.
La persona designada és Sr. Pere Pons Vendrell, Diputat Delegat d’Infraestructures
viàries i mobilitat
Segon. Es designen els/les Srs. Josep Tarín i Canales i Montserrat Tordera i
Vigas, per actuar com a suplents del titular, de forma indistinta, per assistir a les
reunions del Patronat, en absència d’aquest.
6. Consell de la Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de
Barcelona
Primer.- Designar el representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de la
Mobilitat de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona, el qual pot
tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 8 dels Estatuts de
l’Autoritat del Transport Metropolità.
La persona designada és el Sr. Pere Pons Vendrell.
Segon.- Designar els Srs. Josep Tarín Canales i Montserrat Tordera i Vigas per
actuar com a suplents del titular, de forma indistinta, per assistir a les reunions del
Consell, en absència d’aquest.
7. Consell d’Empadronament –Secció Provincial de Barcelona–
Primer. Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona, com a
vocal titular en el Consell d’Empadronament, Secció Provincial de Barcelona, el
qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 91 del Reial decret
2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i
demarcació territorial dels ens locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d’11 de
juliol, on es preveu la representació de la Diputació de Barcelona.
La persona designada és el Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller.
Segon. Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona, com a
vocal suplent en el Consell d’Empadronament, Secció Provincial de Barcelona, el
qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, per substituir el titular per absència i
en la condició que ostenta en el Consell d’Empadronament.
La persona designada és la Sra. Maria Jesús Sorli i Fernàndez.
8. Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona – INE
Primer. Designar el Sr. Jordi Pericàs Torguet, com a vocal representant de la
Diputació de Barcelona, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, en el
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona àmbit metropolità,
d’acord amb els art. 1.2.a) i 2 de l’Ordre EHA/2386/2007 de 26 de juliol, pel qual es
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determina l’àmbit territorial dels Consells Territorials de Madrid i Barcelona, i
s’estableix el procediment de designació dels representants locals en diversos òrgans
col·legiats.
Segon. Designar el Sr. Jordi Pericàs Torguet, com a vocal representant de la
Diputació de Barcelona, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, en el
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona - província, d’acord
amb els art. 1.2.b) i 2 de l’Ordre EHA/2386/2007 de 26 de juliol, pel qual es determina
l’àmbit territorial dels Consells Territorials de Madrid i Barcelona, i s’estableix el
procediment de designació dels representants locals en diversos òrgans col·legiats.
9. Consell de Seguiment del Programa Metropolità de Gestió de Residus
Municipals 2009-2016 (PMGRM 09-16)
Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona, com a vocal
en el Consell de Seguiment del Programa Metropolità de Gestió de Residus
Municipals 2009-2016 (PMGRM 09-16), òrgan depenent de l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus que el va crear el 6.5.2010, i que preveu la
presència de la Diputació de Barcelona en aquest òrgan.
La persona designada és el Sr. Francisco Javier Gomar Martin.
10. Consell de Biblioteques (Generalitat de Catalunya)
Proposar a la persona titular del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya que nomeni la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona
en el Consell de Biblioteques, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada,
d’acord amb l’article 2 del Decret 137/2013, de 12 de març, pel qual s’estableix la
composició del Consell de Biblioteques, d’acord amb la Llei 4/1993, de 18 de març, del
Sistema bibliotecari de Catalunya.
La persona proposada és la Sra. Marta Cano i Vers, Gerent del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
11. Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona (Ajuntament de
Barcelona)
Designar les persones, dos titulars i dos suplents, que han de representar a la
Diputació de Barcelona, com a vocals, en el Consell de la Formació Professional de
la Ciutat de Barcelona, els quals formaran part del Plenari i de la Comissió
Permanent de l’esmentat Consell, d’acord amb els articles 11 i 14 de les seves
normes de funcionament, els quals poden tenir o no la condició de Diputat/da.
Les persones designades són:
1.- Titular: Sr. Jordi Plana Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S.1 Suplent. Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit d’educació.
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2.- Titular: Sr. Leandre Mayola Tresserras, Gerent de Serveis de Promoció
Econòmica i Ocupació.
S.2. Suplent: Sra. Mercè Munné Dedeu, adscrita a l’àmbit de promoció econòmica.
12. Consell de la Formació Professional de Mataró
Proposar a la l’Alcaldia de l’ajuntament de Mataró, d’acord amb l’art. 8.1 del reglament
de funcionament del Consell i a proposta del Diputat Delegat d’Educació, el
nomenament del Sr. Jordi Plana i Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació, adscrit a
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, per representar a la Diputació de Barcelona
com a vocal en el Consell de la Formació Professional de Mataró.
13. Consell de la Formació Professional de Rubí
Proposar a la Presidència del Consell, d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts, el
nomenament de les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona en
el òrgans de govern del Consell de la Formació professional de Rubí, els quals
poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 8.i) i 11.d) i e)
dels Estatuts del Consell, dels àmbits d’Educació i de Promoció Econòmica, en la
forma que s’indica.
Les persones proposades són:
a) Plenari (art. 8 estatuts)
1. Titular Educació: Sr. Jordi Plana i Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S.1 Suplent Educació: Sra. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit
d’educació.
2. Titular Promoció Econòmica: Sr. Leandre Mayola Tresserras, Gerent de
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
S.2 Suplent Promoció Econòmica: Sra. Mercè Munné Dedeu, adscrita a
l’àmbit de promoció econòmica.
b) Comissió Permanent (art. 11 estatuts)
1. Titular Educació: Sr. Jordi Plana i Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S. 1 Suplent Educació: Sr. Neus Gómez Mataran, adscrita a l’àmbit
d’educació.
2. Titular Promoció Econòmica: Sr. Leandre Mayola Tresserras, Gerent de
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
S.2 Suplent Promoció Econòmica: Sra. Mercè Munné Dedeu, adscrita a
l’àmbit de promoció econòmica.
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14. Consell de la Formació Professional de Terrassa
Designar les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona en el
òrgans de govern del Consell de la Formació professional de Terrassa, els quals
poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 11 i 14 dels
estatuts del Consell, dels àmbits d’Educació i de Promoció Econòmica, en la forma que
s’indica.
Les persones designades són:
a) Plenari (art. 11 estatuts)
1. Titular: Sr. Alfredo F. Vega López, President Delegat de l’Àrea d’Educació,
Esports i Joventut.
2. Suplent: Sr. Jordi Plana i Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
b) Comissió Permanent (art. 14 estatuts)
1. Titular Educació: Sr. Jordi Plana i Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació.
S.1 Suplent Educació: Sra. Neus Gómez Mataran, adscrit/a a l’àmbit
d’educació.
2. Titular Promoció Econòmica: Sr. Leandre Mayola Tresserras, Gerent de
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
S.2 Suplent Promoció Econòmica: Sra. Mercè Munné Dedeu, adscrita a
l’àmbit de promoció econòmica.
15. Consell de la Mancomunitat Cultural
Designar, amb subjecció al criteri de paritat entre homes i dones, les persones que
han de representar la Diputació de Barcelona com a vocals en el Consell de la
Mancomunitat Cultural, una de les quals ha de tenir la condició de càrrec electe,
sens perjudici de la possibilitat de delegació en un altre càrrec electe, segons
disposa l’article 2.1.b).3 de l’Ordre CLT/14/2019, de 31 de gener. Les persones
designades són:
1. Titular: Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
2. Titular: Sra. Núria Lomas i Pascual
Suplent: Sra. Mireia Sabaté i Grau
H) XARXES:
1. Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad (FEMP. Àrea de Medi Ambient)
Primer. La Diputació de Barcelona, com a membre en qualitat de soci titular des del
2007, segons acord plenari adoptat en data 26.4.2007 (ref. AP 170/07) de la Secció de
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies “Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad”, adscrita a l’Àrea de Medi Ambient de la FEMP està representada en
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l’Assembla General per la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez,
d’acord amb l’art. 8 dels seus estatuts, sens perjudici que pugui delegar-ho.
D’acord amb aquesta previsió, es delega la representació de la Diputació de
Barcelona en l’Assemblea General de la “Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad”, en el diputat Sr. Francisco Javier Gomar Martin.
Segon. Es designa el Sr. Martí Domènech Montagut, representant tècnic,
Coordinador de l’Àrea de Medi Ambient, com a interlocutor davant a “Red de
Gobiernos Locales + Biodiversidad”, i per formar part de Grups de Treball o
Comissions Tècnics que es creïn, sempre que la representació hagi de recaure en una
tècnic de la Corporació.
I) ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS:
1. Agència Catalana de Turisme (NIF S0800470G)
Primer. Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la
Diputació de Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme, com a vocals en el
Consell de Direcció de l’Agència, de l’àmbit de Turisme de la corporació i què
poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 7 dels seus estatuts,
aprovats pel D 192/2009, de 9 de desembre.
Les persones designades son:
Titular:
Suplent:

Sr. Joan Lluís Ruiz López
Sr. Javier Villamayor Caamaño

Segon. Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació
de Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme, com a vocals en el Consell
General de Participació de l’Agència, de l’àmbit de Turisme de la corporació i què
poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 8 dels seus estatuts.
Les persones designades son:
Titular:
Suplent:

Sr. Joan Lluís Ruiz López
Sr. Javier Villamayor Caamaño

2. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – IRTA (NIF Q5855049B)
Proposar al President/a de l’Institut el nomenament com representant d’aquesta
corporació, en el Consell d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), el Sr. Josep Tarín Canales, d’acord amb l’art. 7.2.d. 4rt.
dels seus estatuts.
J) ALTRES
1. Comitè Provincial de Barcelona de Creu Roja Espanyola (NIF Q2866001G)
Designar a les persones, titular i suplent, que

han de representar a aquesta
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corporació com a vocals del Comitè Provincial de Barcelona de Creu Roja, les
quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 11.2 dels
seus estatuts.
Les persones designades, són:
Titular:
Suplent:

Sra. Lluïsa Moret Sabidó
Sra. Teresa Llorens Carbonell

2. Comitè d’Acollida de les Persones Refugiades. Generalitat de Catalunya.
Benestar i Família
Proposar la persona titular del departament competent en matèria d’Immigració de la
Generalitat de Catalunya, el nomenament de la persona que ha de representar a la
Diputació de Barcelona com a vocal en el Comitè d’Acollida de les Persones
Refugiades, creat per acord AGOV/151/2015, de 22 de setembre (DOGC 6963 de
25.09.2015), Departament de Benestar Social i Família, d’acord amb l’art. 2.1.b), la
qual pot tenir o no la condició de diputat/ada.
La persona designada és el Sr. Antoni Montseny Domenech.
3. Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada - Òdena (NIF
S0811001G)
Primer. En la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada –
Òdena, creada amb la participació de la Diputació de Barcelona, aquesta corporació
estarà representada institucionalment, d’acord amb la condició 1ª de l’acord de
creació de la Taula, per la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, o
persona en qui es delegui.
En virtut d’aquesta previsió, es delega la representació institucional de la Diputació de
Barcelona en la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada –
Òdena, al Sr. Josep Tarín Canales.
Segon. Designar suplent per absència del Sr. Josep Tarin Canales, per substituirlo/a en la representació que li correspon en la Taula Estratègica per a l’impuls de
l’actual aeròdrom d’Igualada – Òdena, al Sr. Pere Pons Vendrell.
Tercer. Designar com a representants de la Diputació de Barcelona, els quals
poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb la condició 3ª de l’acord
de creació de la Taula, per a integrar-se en el Grup Tècnic de Treball de la Taula
Estratègica, a les persones següents:
Titular:
Suplent:

Sra. Montserrat Tordera i Vigas
Sr. Jordi Torrents Romero

4. Pacte Nacional per a les Infraestructures (Generalitat de Catalunya)
Primer. Es designa el Sr. Pere Pons i Vendrell, President delegat de l’Àrea
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d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals com a
representant de la Diputació de Barcelona en el Pacte Nacional per a les
Infraestructures, aprovat per acord del Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya en data 08.09.2009.
Segon. Es designa el Sr. Josep Tarín Canales, Diputat Delegat d’Espais Naturals i
Prevenció d’Incendis Forestals, per substituir el Sr. Pons per absència, i en la
representació que ostenta en el Pacte Nacional per a les Infraestructures.
5. Junta Distribuïdora d’Herències de la Generalitat de Catalunya
Primer. La representació de la Diputació de Barcelona correspon a la seva
Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez (art. 13.1.f del decret 244/1995, d’1
d’agost), sense perjudici que pugui delegar-se.
Segon. Es delega la representació de la Diputació de Barcelona en la Junta
Distribuïdora d’Herències de la Generalitat de Catalunya en el Sr. Jordi Pericàs
Torguet, Coordinador/a d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, de l’Àrea de Presidència, com a vocal de la Junta d’acord amb l’article
13.1.f) del D 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora d’Herències
i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la
Generalitat de Catalunya.
6. Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià
Primer. A petició de la família Tarradellas Maciá i d’acord amb les disposicions del
reglament del Patronat, la Presidenta de la Diputació de Barcelona, l’Excma. Sra.
Núria Marín Martínez, serà membre del Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas
i Macià.
Segon. El Sr. Juan Echániz Sans, substituirà la Presidenta, per absència d’aquesta,
en les reunions que celebri el Patronat.
7. Taula Nacional de la Infància de Catalunya (S0811001G)
Primer. Designar les persones, titular i suplent, que han de representar a la
Diputació de Barcelona en el Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya,
adscrita al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,
en qualitat de vocals, les quals, d’acord amb l’art. 4.5.h) del Decret 250/13, de
12.11.2013, que regula el funcionament i composició de la Taula, poden tenir o no la
condició de diputats/ades, i han de desenvolupar polítiques d’infància i adolescència.
Les persones designades són:
Titular:
Suplent:

Sra. Lluïsa Moret Sabidó
Sra. Teresa Llorens Carbonell
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Segon. Designar les persones, titular i suplent, que han de representar la Diputació
de Barcelona en el Ple de les Taules Territorials, o altres òrgans que corresponguin
d’acord amb l’àmbit d’actuació de la Diputació de Barcelona, en qualitat de vocals, les
quals poden tenir o no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’art. 10 del
Decret 250/13, de 12.11.2013.
Les persones designades són:
Titular:
Suplent:

Sra. Teresa Llorens Carbonell
Sr. José Muñoz Luque

8. Taula de Qualitat de l'Aire de la Conurbació de Barcelona (Generalitat de
Catalunya)
Designar les persones, titular i suplent, les quals poden tenir o no la condició de
diputats/ades, que han de representar a la Diputació de Barcelona en la Taula de
qualitat de l’aire de la conurbació de Barcelona, prevista al Pla d’actuació per a la
millora de la qualitat de l’aire, Horitzó 2020, aprovat pel Govern de la Generalitat de
Catalunya el 23.09.2014, amb la participació de la Diputació de Barcelona, són les
següents:
Titular:
Suplent:

Sr. Martín Domènech Montagut
Sra. Imma Pruna González

9. Ruta del Modernisme de Barcelona (Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, Ajuntament de Barcelona)
Primer. La Diputació de Barcelona està representada en el Consell d’Honor de la
Ruta del Modernisme de Barcelona per la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria
Marín Martínez, sens perjudici que pugui delegar-ho.
Segon. Es designen els Srs. Joan Carles Garcia i Cañizares i Jordi Roca i Ventura,
indistintament com a suplents, per absència, de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez.
10. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (G17125832)
Primer. Designar la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona a
l’Assemblea General de Socis del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb
l’article 6 dels seus estatuts.
La persona designada és la Sra. Pilar Díaz Romero.
Segon. Proposar a l’Assemblea General que el representant designat s’integri també
com a vocal en la Junta Executiva, d’acord amb l’article 18 dels estatuts.
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Tercer. Designar el Sr. Antoni Montseny Domenech i la Sra. Margarita Barceló
Fontanals per substituir la Sra. Pilar Díaz Romero, de forma indistinta, en els
supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per qualsevol
causa, i en la representació que el titular ostenta en els òrgans de Govern de
l’Associació.
11. Fira 2000, S.A.
Primer.- Designar el/la representant de la corporació en la Junta General
d’Accionistes de la societat mercantil Fira 2000, S.A., el qual pot tenir o no la
condició de diputat/ada, d’acord amb les previsions de l’article 16 dels estatuts de la
societat.
La persona designada és el Sr. Jaume Collboni Cuadrado.
Segon.- Proposar a la Junta General el nomenament del Sr. Jaume Collboni
Cuadrado com a Conseller/a en el Consell d’Administració de la societat mercantil
Fira 2000, S.A.
Tercer.- Designar el Sr. Carles Ruiz Novella com a representant suplent del Sr.
Jaume Collboni Cuadrado, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les
reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que aquest ostenti a la
Junta General i al Consell d’Administració de la societat.
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
TERCER. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
dictada el 14 de maig de 2019 per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunals Superior de Catalunya, en el recurs contenciós
administratiu núm. 7/2017, ja que estima íntegrament, el recurs contenciós
administratiu interposat per la Diputació de Barcelona contra la resolució
presumpta del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tota
vegada que en l’esmentada resolució judicial es reconeix expressament, com a
situació jurídica individualitzada, el dret de la Diputació de Barcelona al
cobrament de la quantitat de 2.800.000 €, més els interessos legalment produïts
des de la data de la reclamació prèvia, import corresponent a una subvenció
destinada al finançament de les obres del Museu Maricel, Can Rocamora i Museu
Cau Ferrat de Sitges, a conseqüència de l’incompliment per part del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dels convenis signats en
data 19 de novembre i 23 de desembre de 2010, entre ambdues administracions
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públiques i pels quals la Generalitat de Catalunya es comprometia al pagament,
en tres anualitats, d’una quantitat per a finançar les esmentades obres, havent
abonat únicament la primera anualitat i deixant d’abonar la corresponent a 2011,
per import d’1.500.000 € i la de 2012, per import d’1.300.000 € (exp. núm.
2016/12387).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El 14 de maig de 2019 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Secció Cinquena, ha dictat la Sentència núm. 316/2019,
pertanyent al recurs contenciós administratiu núm. 7/2017, que estima el recurs
interposat per la Diputació de Barcelona contra la resolució presumpta del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que no va atendre el
requeriment previ formulat, i reconeix, com a situació jurídica individualitzada, el dret
de la corporació al cobrament de la quantitat de 2.800.000 euros, import corresponent
a una subvenció destinada al finançament de les obres del Museu Maricel, Can
Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges.
D’una banda, la Sala desestima la causa d’inadmissibilitat al·legada per la
demandada, basada en l’extemporaneïtat del requeriment previ, i sosté que sí va ser
temporani i, a més, era una via potestativa procedent en tractar-se d’una diligència
preliminar prevista específicament per al cas de litigis entre administracions públiques.
D’altra banda, quant al fons de l’assumpte, conclou que la Diputació de Barcelona va
complir tots els requisits perquè li fos abonada la subvenció, i va justificar la realització
de les obres i el seu pagament. També que, atesa la naturalesa subvencional de la
quantitat compromesa en el conveni, no podia ser modificada sense seguir els
procediments previstos per a la revisió de l’acte inicial, o per incompliment de requisits,
condicions o utilització indeguda de quantitats. No va existir, en aquest sentit, cap
resolució d’anul·lació o revocació de la subvenció, sinó un acte de gestió
pressupostària unilateral no susceptible de modificar els pactes establerts en el
conveni.
Per això, estima el recurs i reconeix el dret de la corporació al cobrament de 2.800.000
euros més els interessos des de la data de la reclamació. I, a més, imposa el
pagament de les costes processals a càrrec de l’administració demandada.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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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
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 316/2019, de 14 de
maig, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Secció Cinquena, en el recurs contenciós administratiu núm. 7/2017,
que estima el recurs interposat per la Diputació de Barcelona contra la resolució
presumpta del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que no va
atendre el requeriment previ formulat, i reconeix, com a situació jurídica
individualitzada, el dret de la corporació al cobrament de la quantitat de 2.800.000
euros més els interessos legals des de la data de la reclamació, relativa a una
subvenció destinada al finançament de les obres del Museu Maricel, Can Rocamora i
Museu Cau Ferrat de Sitges.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Secció Cinquena.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, de 28 de
gener de 2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 268/2017-B, que
desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per la
funcionària senyora XXX contra la proposta de l’òrgan qualificador de la
Convocatòria E-08/2017, per cobrir el lloc de responsable de comunicació de la
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona (exp. núm.
2017/11171).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, per sentència de 28 de
gener de 2019 recaiguda en el procediment abreujat núm. 268/2017, ha desestimat la
demanda promoguda per la funcionària d’aquesta corporació senyora XXX, que
impugnava la proposta d’adjudicació feta per l’òrgan qualificador de la Convocatòria E08/2017, per cobrir el lloc de responsable de comunicació en la Gerència de Serveis
de Cultura de la Diputació de Barcelona, així com la resolució que desestimava el seu
recurs d’alçada.
La senyora XXX al·legava una suposada falta de coneixement i exposició dels criteris
de valoració establerts en la convocatòria, així com defectes en la composició de
l’òrgan qualificador. Aquestes al·legacions han estat rebutjades pel Jutjat en
considerar que la recurrent va conèixer els criteris de valoració i les raons de la seva
puntuació, raó per la qual els paràmetres establerts per l’òrgan qualificador van ser els
mateixos per a tots els participants. El Jutjat, igualment desestima els seus arguments
sobre la composició de l’òrgan qualificador, al considerar la composició del mateix
ajustada a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
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Juntament amb la desestimació, la sentència imposa les costes causades a la
recurrent, per un import màxim de 300 euros.
Malgrat tractar-se d’una sentència susceptible de recurs d’apel·lació, no ha estat
recorreguda, per la qual cosa ha guanyat fermesa.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència ferma del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 16 de Barcelona de 28 de gener de 2019, recaiguda en el
procediment abreujat núm. 268/2017, favorable per als interessos de la Diputació, que
desestima la demanda promoguda per la funcionària senyora XXX contra la proposta
de l’òrgan qualificador de la Convocatòria E-08/2017 per cobrir el lloc de responsable
de comunicació en la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona.”
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Sentència núm. 241/2018, de 29 de novembre, favorable als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 33 de
Barcelona, en el judici verbal núm. 284/2018-D2, interposat per aquesta
corporació, que declara l’efectivitat del dret de propietat per part de la Diputació
de Barcelona, de la finca situada al carrer Montserrat, núm. 17, pral. de
Barcelona i, en conseqüència, ordena a la senyora XXX i al senyor XXX, a cessar
immediatament en qualsevol acte de possessió, per pertorbació del dret de
propietat del titular registral inscrit, així com al desallotjament immediat de la
finca i aposar-la a disposició de l’actora, amb l’advertència de llançament en cas
contrari, així com la imposició de costes processals a la part demandada (exp.
núm. 2018/4174).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
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“El Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona ha dictat la Sentència núm.
241/2018, de 29 de novembre, en el judici verbal núm. 284/2018-D2, que estima la
demanda interposada per aquesta corporació, contra la senyora XXX i el senyor XXX,
per l’ocupació no consentida de la finca situada al carrer Montserrat, número 17, pal de
Barcelona i declara l’efectivitat del dret de propietat inscrit a favor de la Diputació de
Barcelona, i en conseqüència, ordena a la part demandada a cessar immediatament
en qualsevol acte de possessió, per pertorbació del dret de propietat del titular registral
inscrit, i en conseqüència, ordena a la part demandada que desallotgi immediatament
la finca i la posi a disposició de l’actora, amb l’advertència de llançament si no ho fa,
amb la imposició de les costes processals causades.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 241/2018, de 29 de
novembre, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat
de Primera Instància núm. 33 de Barcelona, en el judici verbal núm. 284/2018-D2,
interposat per aquesta corporació, que declara l’efectivitat del dret de propietat de la
finca situada al carrer Montserrat, número 17, pal de Barcelona, inscrit a favor de la
Diputació de Barcelona i en conseqüència, ordena a la senyora XXX i al senyor XXX, a
cessar immediatament en qualsevol acte de possessió, per pertorbació del dret de
propietat del titular registral inscrit, i en conseqüència, els ordena que desallotgin
immediatament la finca i la posin a disposició de l’actora, amb l’advertència de
llançament si no ho fa, amb la imposició de les costes processals causades.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat de Primera Instància núm. 33 de
Barcelona.”
S’incorpora a la sessió la vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil.
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Interlocutòria del Tribunal Suprem, favorable als interessos de la Diputació
de Barcelona, d’11 d’abril de 2019, recaiguda en el recurs de cassació per a la
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unificació de doctrina núm. 1467/2018, per la qual cosa es confirma i es declara
la fermesa de les sentències dictades per la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en data 15 de desembre de 2017, procediment núm.
5270/2017, i pel Jutjat Social núm. 13 de Barcelona en data 2 de maig de 2017,
procediment núm. 939/2015, que desestimen la reclamació de recàrrec de
prestacions de seguretat social per falta de mesures de seguretat promoguda
pel funcionari corporatiu senyor XXX (exp. núm. 2018/6212).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen, que és del tenor següent:
“La Sala Social del Tribunal Suprem, per interlocutòria d’11 d’abril de 2019, recaiguda
en el recurs per a la unificació de doctrina núm. 1467/2018, ha inadmès el recurs de
cassació per a la unificació de doctrina interposat pel funcionari corporatiu, senyor
XXX, contra la sentència dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de 15 de desembre de 2017, en matèria de recàrrec de prestacions de la
seguretat social fer falta de mesures de seguretat.
D’acord amb els fonaments de la sentència, que ja varen ser expressats per la Sala
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sentència de 15 de desembre de
2017 i, amb anterioritat, pel Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, que va conèixer en la
instància aquesta controvèrsia en el procediment núm. 939/2015, es va acreditar que
la patologia del recurrent era preexistent a la situació de baixa, que no s’apreciava una
conducta d’assetjament per part del seus superiors jeràrquics, i que no es va produir
una actitud passiva per part de la Diputació de Barcelona en el tractament de
l’assumpte, raó per la qual es concloïa la inviabilitat per reconèixer el recàrrec de
prestacions demanat pel funcionari.
La inadmissió del recurs de cassació comporta la fermesa de la sentència dictada per
la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 15 de desembre de
2017, sense imposició de costes.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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
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ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Interlocutòria del Tribunal Suprem
d’11 d’abril de 2019 recaiguda en el recurs de cassació per a la unificació de doctrina
núm. 1467/2018, favorable per als interessos de la Diputació, que confirma les prèvies
sentències dictades, per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en data 15 de desembre de 2017, procediment núm. 5270/2017, i pel Jutjat Social
núm. 13 de Barcelona en data 2 de maig de 2017, procediment núm. 939/2015, que
desestimen la reclamació de recàrrec de prestacions de seguretat social per falta de
mesures de seguretat promoguda pel funcionari corporatiu XXX.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Social núm. 13 de Barcelona.”
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en data 14 de
juny de 2019, en el procediment abreujat núm. 18/2018-D, ja que desestima el
recurs interposat per MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys soferts pel vehicle matrícula XXX conduït pel senyor XXX i derivats de
l’accident de trànsit ocorregut el 27 de desembre de 2016 mentre circulava per la
carretera BV-4132, sentit Casserres, i a l’arribar a l’altura del PK 2,2, dins del
terme municipal de Casserres, va topar amb un porc senglar que va irrompre
sobtadament a la calçada, ja que no es donen els requisits legalment establerts
per a la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. núm. 2018/7541).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada
del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El 14 de juny de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha
dictat la Sentència núm. 149/2019, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA, contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts pel vehicle
matrícula XXX conduït pel senyor XXX i derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 27
de desembre de 2016 mentre circulava per la carretera BV-4132, sentit Casserres, i a
l’arribar a l’altura del PK 2,2, dins del terme municipal de Casserres, va topar amb un
porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el funcionament del
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
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òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en
el procediment abreujat núm. 18/2018-D, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA, contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
soferts pel vehicle matrícula XXX conduït pel senyor XXX i derivats de l’accident de
trànsit ocorregut el 27 de desembre de 2016 mentre circulava per la carretera BV4132, sentit Casserres, i a l’arribar a l’altura del PK 2,2, dins del terme municipal de
Casserres, va topar amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona.”
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en data 20 de
maig de 2019, en el procediment ordinari núm. 148/2018, pel qual es desestima el
recurs interposat per la funcionaria de carrera, Sra. XXX contra el Decret de la
Presidència de 2 de novembre de 2017, que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial pels presumptes danys i perjudicis derivats de la
tramesa, mitjançant un missatge de correu electrònic de 17 de març de 2016, del
contingut íntegre del decret d’incoació de l’expedient disciplinari núm. 1/2016,
contra la referida funcionària, al considerar que no hi ha hagut cap intromissió
il·legítima al seu honor (exp. núm. 2018/7990).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que
és del tenor següent:
“El 20 de maig de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha
dictat la Sentència núm. 143/2019, en el recurs contenciós administratiu núm.
148/2018, procediment ordinari, que desestima el recurs interposat per la senyora XXX
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 2 de novembre de
2017, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels presumptes
danys i perjudicis derivats de la tramesa, mitjançant un missatge de correu electrònic
de 17 de març de 2016, del contingut íntegre del decret d’incoació de l’expedient
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disciplinari número 1/2016 (al qual restava sotmesa amb ocasió de fets derivats de
l’exercici del seu càrrec com a funcionària interina de la corporació), adreçada a les
bústies departamentals respectives del Servei de Relacions Col·lectives i Suport
Jurídic, de la Direcció de Relacions Internacionals i de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la corporació.
La sentència -acollint els nostres arguments- considera, d’una banda, que la
comunicació de dades es produeix en el si de les relacions internes empleadorempleat sobre un contingut relacionat directament amb el lloc de treball i amb una
finalitat explícita i determinada, i que no s’ha produït un enviament massiu o
indiscriminat de la informació. A més, la intervenció dels departaments destinataris del
missatge resta justificada en atendre a una lògica organitzativa. I conclou, en aquest
sentit, que no es tracta de dades que pertanyin a l’àmbit de l’esfera privada de la
reclamant, sinó que fan referència a les funcions pròpies del lloc de treball. Per tant, no
s’ha produït cap dany moral derivat de la comunicació de dades personals.
D’altra banda, entén que tampoc no hi ha dany moral per l’afectació de la seva
reputació i prestigi professional. De fet, no acredita que els fets imputats en l’expedient
disciplinari no fossin veraços, i que la suposada no veracitat afectés negativament la
seva reputació o li impedís accedir a un determinat lloc de treball.
I finalment, declara que no hi ha cap intromissió il·legítima en el seu honor en el sentit
que la recurrent invocava -«la divulgació de fets relatius a la vida privada d’una
persona o família que afectin la seva reputació i bon nom»-, doncs: a) no s’ha produït
cap divulgació a tercers, sinó una comunicació interna d’una resolució administrativa
en un context determinat, b) no es tracta de dades de la seva vida privada, sinó
relacionades amb el desenvolupament del lloc de treball; i c) no ha afectat la seva
reputació i bon nom perquè no prova que els fets imputats en el disciplinari fossin
incerts.
Per tot això, desestima el recurs i confirma la resolució administrativa impugnada,
sense costes.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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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
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 143/2019, de 20 de
maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona en el recurs
contenciós administratiu núm. 148/2018, procediment ordinari, interposat per la
senyora XXX contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 2 de
novembre de 2017, que desestima el recurs i confirma la resolució administrativa
impugnada.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona.”
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Ruiz (PSC-CP).
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Sentència, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada
en data 14 de gener de 2019, per la Secció Primera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs
d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Barcelona contra la Sentència,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en data 17 de
gener de 2018, ja que considera que la Diputació de Barcelona té dret a que es
procedeixi a suspendre l’executivitat de les liquidacions de l’IBI dels exercicis
2014 i 2015 de la finca ubicada a la plaça Margarida Xirgu núm. 6-8, sense
aportar cap tipus de quantia, d’acord amb el que disposa l’article 173.2 del
TRLRHL (exp. núm. 2018/8560).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El 14 de gener de 2019 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), Secció Primera, ha dictat la Sentència núm. 24/2019,
que desestima el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Barcelona contra la
Sentència núm. 10/2018, de 17 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm.11 de Barcelona en el procediment ordinari núm. 155/2016-C que anul·la la
resolució de 15 de febrer de 2016 i reconeix que la Diputació de Barcelona té dret,
d’acord amb l’article 173.2 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març (TRLHL), a la suspensió de l’execució de les
liquidacions de l’impost sobre béns immobles dels exercicis 2014 i 2015 de la finca
ubicada a la plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8 (Institut del Teatre), sense aportar cap
tipus de garantia.
La Sala -en contra d’allò argumentat per la recurrent- entén que d’acord amb l’article
173.2 del TRLHL, quan una corporació local sol·licita la suspensió d’un deute tributari
sense garantia, no està obligada a acreditar que l’execució d’aquest acte tributari pot
provocar perjudicis d’impossible o difícil reparació, ja que l’aplicació de l’article 173.2.
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del TRLHL suposa la suspensió automàtica del deute tributari, sense necessitat de
realitzar aquest anàlisi.
Per això, la Sentència del TSJC núm. 24/2019, de 14 de gener de 2019, desestima el
recurs formulat per l’Ajuntament de Barcelona contra la Sentència núm. 10/2018, de 17
de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.11 de Barcelona en el
procediment ordinari núm. 155/2016-C, que anul·la la resolució de 15 de febrer de
2016, i confirma que la Diputació de Barcelona té dret a la suspensió de l’execució de
les liquidacions de l’impost sobre béns immobles dels exercicis 2014 i 2015 de la finca
ubicada a la plaça Margarida Xirgu, núm. 6-8 (Institut del Teatre) sense aportar cap
tipus de garantia.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 24/2019, de 14 de
gener, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Secció Primera, en el recurs d’apel·lació núm. 46/2018, que desestima
el recurs interposat per l’Ajuntament de Barcelona contra la Sentència núm. 10/2018,
de 17 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.11 de Barcelona en el
procediment ordinari núm. 155/2016-C que anul·la la resolució de 15 de febrer de 2016
emesa per l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Primera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar
compte de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació, dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en data 11 de juliol de
2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 85/2019-BY, que desestima
íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per REALE SEGUROS
GENERALES, SA. contra el Decret de la Presidència de 20 de desembre de 2018,
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que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts en
el vehicle amb matrícula XXX amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia
9 d’agost de 2017, quan circulava per la carretera BV-4132, ja que no es donen
els requisits legalment establerts per a la reclamació de responsabilitat
patrimonial (exp. núm. 2019/7412).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del
tenor següent:
“L’11 de juliol de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona ha
dictat la Sentència núm. 187/2019, en el procediment abreujat núm. 85/2019-BY, que
desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per REALE
SEGUROS GENERALES, S.A. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 20
de desembre de 2018, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys soferts en el vehicle matrícula XXX derivats de l’accident de
trànsit ocorregut el dia 9 d’agost de 2017, quan circulava per la carretera BV-4132, i va
col·lisionar amb un cabirol que va irrompre sobtadament a la via.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència ressenyada,
no existeix una relació causal entre els danys soferts en el vehicle abans esmentat 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.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 187/2019, d’11 de
juliol de 2019, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm.
85/2019-BY, que desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat
per REALE SEGUROS GENERALES, S.A., contra el Decret de la Presidència de 20
de desembre de 2018, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys soferts en el vehicle amb matrícula XXX amb motiu de l’accident
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de trànsit ocorregut el dia 9 d’agost de 2017, quan circulava per la carretera BV-4132 i
va col·lisionar amb un cabirol que va irrompre sobtadament a la via.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona.”
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar
compte de la Providència ferma, favorable als interessos de la Diputació de
Barcelona, dictada per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Suprem, de 18 de juliol de 2019, ja que acorda la inadmissió a tràmit
del recurs de cassació núm. 2807/2019, interposat per la mercantil
EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS CALIZOS, SA (EACSA), contra la Sentència de 5 de
febrer de 2019 de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que alhora va estimar parcialment el
recurs d’apel·lació formulat per la Diputació de Barcelona contra la Sentència
157/2015, de 31 de juliol de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Barcelona en el procediment ordinari núm. 290/2013, al considerar que
no concorre l’interès cassacional i no s’ha donat compliment a les exigències
exigides a l’article 89.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós
administrativa (exp. núm. 2019/11445).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del
tenor següent:
“Mitjançant la Providència de 18 de juliol de 2019, la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Suprem, Secció primera, ha acordat la inadmissió a tràmit del recurs de
cassació interposat per la mercantil EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS CALIZOS, S.A.
(EACSA) contra la Sentència núm. 64/2019, de 5 de febrer, de la Sala Contenciosa
Administrativa (Secció cinquena) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(STSJC), que alhora va estimar parcialment el recurs d’apel·lació formulat per la
Diputació de Barcelona contra la Sentència núm. 157/2015, de 31 de juliol, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona en el procediment ordinari núm.
290/2013.
La inadmissió a tràmit del recurs de cassació es fonamenta en que l’escrit de
preparació no conté la fonamentació jurídica suficient que justifiqui l’existència
d’interès cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència, ja que la qüestió
litigiosa fa referència a un cas concret del què no cap extreure una qüestió generadora
de jurisprudència uniforme.
Per tant, guanya fermesa la STSJC de 5 de febrer de 2019, la qual considera -en
contra del què concloïa la sentència d’instància- que les parts sí van prestar el
consentiment necessari per entendre vàlid i eficaç el conveni de 27 de maig de 1993, i
que ha quedat provada la intenció de complir-ne els pactes mitjançant els actes
posteriors a la signatura. Per això, entrant en el fons de l’assumpte:
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a. Declara la validesa dels apartats primer i tercer de la resolució originàriament
impugnada -Decret de 21 de maig de 2013-, concretament els relatius al termini
de durada de l’activitat extractiva i a l’obligació de restauració dels terrenys.
b. Anul·la únicament l’apartat segon de la resolució, el relatiu a l’aportació
dinerària a càrrec de l’empresa, ja que tenia un destí específic com era el de
finançar un programa d’estudi i recuperació dels espais degradats, el qual no
s’ha demostrat que es dugués a terme per part de les administracions signants.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
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
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Providència de 18 de juliol de 2019
dictada per la Sala Contenciosa Administrativa, Secció primera, del Tribunal Suprem,
que resol la inadmissió a tràmit del recurs de cassació interposat per EACSA envers la
Sentència núm. 64/2019, de 5 de febrer, de la Sala Contenciosa Administrativa (Secció
cinquena) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual guanya fermesa.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Sala Contenciosa Administrativa (Secció
cinquena) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Gomar (PSC-CP).
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5706, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 410/2018-B interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/19285).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
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Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 13 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics d’aquesta diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona.
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5707, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 398/2018-E interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/19862).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 13 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 398/2018-E, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 2 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 6/1985, d’1 de juliol, 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
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Decret de la Presidència número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 398/2018-E, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5695, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-A interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/19889).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 20 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2018-A, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
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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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2018-A, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5853, de data 10 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-2B interposat
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
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anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2018/19890).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 29
d’octubre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2018-2B, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2018-2B, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5711, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-S interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/19891).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 19 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2018-S, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
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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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2018-S, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
17.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5851, de data 10 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 432/2018-B interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de 22 d’agost de 2018, pel qual es
desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (exp. núm. 2018/19920).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 12
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 432/2018-B, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 22 d’agost de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
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legislatiu 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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics d’aquesta diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 432/2018-B, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 22 d’agost de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
18.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5708, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 384/2018-D interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
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núm. 2018/19925).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 26 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 384/2018-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 384/2018-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
19.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5709, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-B interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/19927).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de 16 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
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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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
20.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5710, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 395/2018-F interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/19928).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici de 5 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 395/2018-F, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 395/2018-F, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
21.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5714, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 403/2018-A interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
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delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/19954).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici de 6
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 403/2018-A, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 403/2018-A, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
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diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
22.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5698, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 412/2018-V interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/20213).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant ofici de 29 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 412/2018-V, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 412/2018-V, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
23.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5852, de data 10 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 411/2018-F interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/20218).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici de 13 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 411/2018-F, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
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Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 411/2018-F, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
24.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6208, de data 17 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
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núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 401/2018-A interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/20972).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 3 de
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 401/2018-A, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 401/2018-A, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
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diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
25.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6209, de data 17 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 403/2018-B interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/21098).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici d’11 de
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 403/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
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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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 403/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
26.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6202, de data 17 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 399/2018-D interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/21099).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici de 4 de
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 399/2018-D, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
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diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 399/2018-D, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

27.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6207, de data 17 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 400/2018-A interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/46).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 29 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 400/2018-A, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
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Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 400/2018-A, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
28.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5699, de data 8 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 399/2018-I interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/617).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant ofici de 17 de
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 399/2018-I, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics d’aquesta diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 399/2018-I, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
29.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6526, de data 21 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 401/2018-2B interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/620).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 29 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 401/2018-2B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
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diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 401/2018-2B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

30.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6640, de data 22 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 410/2018-B interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/2216).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 14 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2018-B, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel 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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2018-B, procediment
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abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
31.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6655, de data 22 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 399/2018-B interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/2417).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici d’11 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 399/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
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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 6/1985, d’1 de juliol, 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 número 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 399/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
32.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6779, de data 23 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer com a part codemandada, juntament amb el
Consorci de Gestió Corporació Sanitària Clínic, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 419/2018-F
interposat per la senyora XXX, contra la desestimació de la sol·licitud
continguda als escrits de 22 de juny i 5 de juliol de 2018, presentats contra la
resolució de 7 de juny de 2018, de l’esmentat Consorci, que denega la petició de
la percepció de la millora social per anys de serveis prestats sol·licitada per la
recurrent (exp. núm. 2019/5073).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici d’11 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
codemandada juntament amb el Consorci de Gestió Corporació Sanitària Clínic, en el
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recurs contenciós administratiu núm. 419/2018-F, procediment abreujat, interposat per
la senyora XXX, contra la desestimació de la sol·licitud continguda als escrits de 22 de
juny i 5 de juliol de 2018 formulats envers la resolució de 7 de juny de 2018, de
l’esmentat Consorci, que denega la petició de la percepció de la millora social per anys
de serveis prestats sol·licitada per la recurrent.
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 Reial decret legislatiu 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 l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica, 6/1985, d’1 de juliol, 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, com a part codemandada, juntament amb el Consorci de
Gestió Sanitària Clìnic, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 419/2018-F, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX, contra la desestimació de la sol·licitud continguda als
escrits de 22 de juny i 5 de juliol de 2018 formulats envers la resolució de 7 de juny de
2018, del Consorci de Gestió Corporació Sanitària Clínic, que denega la petició de la
percepció de la millora social per anys de serveis prestats sol·licitada per la recurrent.
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
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.”
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33.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7396, de data 5 de juny de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 11/2019-1A interposat
per la senyora XXX i el senyor XXX, contra la desestimació per silenci
administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en
relació amb l’accident de trànsit ocorregut el dia 13 de desembre de 2017, en
topar contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm.
2019/5098).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici 30 de gener
de 2019 ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 11/2019-1A, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX i el senyor XXX contra la desestimació per silenci
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb
l’accident de trànsit ocorregut el dia 13 de desembre de 2017, en topar contra un porc
senglar que va irrompre sobtadament a la via.
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 Reial decret legislatiu 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 l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 11/2019-1A, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX i el senyor XXX contra la desestimació per
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silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en
relació amb l’accident de trànsit ocorregut el dia 13 de desembre de 2017, en topar
contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm.
12 de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de l'Àrea de
Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques
privades sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i
esdeveniments commemoratius any 2019 (exp. núm. 2018/17144).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les
subvencions, concretament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a
129 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança), estableix
al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el procediment ordinari de
concessió de les subvencions.
D’acord amb el desplegament de les previsions de l’Ordenança, la Junta de Govern de
la Diputació, en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2018, va aprovar les bases
específiques i la convocatòria 201820185120010253 per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de
Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades
sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments
commemoratius, per a l’exercici 2019 (Acord número 558/18).
Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
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Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema de Publicitat
de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es va
publicar en data 11 de desembre de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, i amb el número d’identificació BDNS 426968.
D’acord amb la base 12 de l’esmentada convocatòria, s’estableix que la proposta de
concessió de subvencions serà formulada a través d’un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona.
En data 11 de juny de 2019 la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
ha emès un informe d’instrucció que valora les sol·licituds presentades per encàrrec de
l’òrgan responsable de la instrucció del procediment, el Gabinet de la Presidència.
A continuació es descriuen alguns dels aspectes recollits en l’informe d’instrucció:
Els criteris de puntuació que s’han seguit són els descrits a la base 9.
a) Abast en el territori de l’activitat: Fins a 3 punts:
 Abast supramunicipal.................................................................... 3 punts
 Abast municipal............................................................................. 2 punts
Es considerarà que té abast supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a més d’un
municipi.
Si l’esdeveniment té repercussió en més d’un municipi, els alcaldes/esses d’aquests
municipis o regidors/ores en qui deleguin hauran d’emetre un escrit declarant
aquesta circumstància. Es valorarà la supramunicipalitat quan l’entitat presenti dos o
més escrits de suport de diferents Ajuntaments.
b) Grau de singularitat de l’activitat: Fins a 12 punts
 Promoció per activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització
de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional
.................................................................................................................. 3 punts
 Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de
repercussió local a la demarcació de Barcelona ....................................... 2 punts
 Commemoracions d’esdeveniments singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100
anys, amb repercussió local a la demarcació de Barcelona, és a dir
commemoracions singulars múltiples de 25 anys, totes elles amb repercussió
local a la demarcació de Barcelona .......................................................... 2 punts
 Commemoracions d’esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5,
tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona ................... 2 punts
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 Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades
per part de la Generalitat de Catalunya a l’any 2019 .................................3 punts.
 En el supòsit que es tracti de commemoracions singulars múltiples de 5 a partir
de 10 anys i coincideixi amb els 25, 50, 75 o 100 anys de commemoració, se
sumaran les puntuacions obtingudes pels dos conceptes. Per tant, les entitats
que s’emmarquin en els 25, 50, 75 o 100 anys, seran considerades també
activitats commemoratives a partir de 10 anys i múltiples de 5 i automàticament
se’ls sumaran els punts corresponents per als dos conceptes.
c) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord amb les
dades de població de l’any 2018 de l’Idescat, la puntuació serà la següent: (fins a 3
punts)
Municipis fins a 50.000 habitants.................... 3 punts
Municipis a partir de 50.001 habitants........... 2 punts
d) Vocació municipalista dirigida als serveis públics
locals.................................................................3 punts

competència dels

ens

e) Metodologia (fins a 8 punts)
 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats previstos de l’acció
proposada....................................................................................... fins a 3 punts
 Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació.......................... fins a 2 punts
 Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc. en l’activitat..........
....................................................................................................... fins a 3 punts
Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim d’11 punts.
Tot i que en l’informe tècnic es va recollir que les dades de població eren les de l’any
2018, i les bases que aprovaven la convocatòria assenyalaven l’any 2017, no hi ha cap
variació en cap dels municipis de les entitats que s’han presentat en aquesta
convocatòria, que pugui afectar a la puntuació d’aquest aspecte de valoració.
D’acord amb la base 11 de la convocatòria, l’assignació dels punts és la següent:
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es
determinarà en relació als punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del
previst a la base 9.
A tots els projectes se’ls atorgarà un import per cada punt obtingut. L’import assignat a
la puntuació serà uniforme per a totes les puntuacions.
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L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts
per la totalitat de sol·licituds admeses dividint el total de consignació existent a
l’aplicació pressupostària en el moment de la proposta de concessió, pel sumatori de
punts. Si encara resta consignació, es realitzarà una segona operació fins al màxim
d’aproximació a esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada.
De les 117 sol·licituds presentades s’han considerat a subvencionar un total de 84, 3
han desistit, 1 ha renunciat i s’han exclòs 29 per diversos motius que es detallen a
l’acord segon d’aquest dictamen.
De les 84 entitats valorades, n’hi ha 9 a les quals se les atorga l’import sol·licitat tot i
que aquest sigui inferior al que teòricament s’atorgaria pel número de punts obtinguts,
ja que l’import sol·licitat actua com a límit a l’atorgament. Les entitats a les quals se’ls
atorga el màxim possible segons l’import sol·licitat en primera volta, no passen a ser
valorades a la segona volta. Les entitats que reben l’import sol·licitat són les següents:
NIF

2 G18779082

ENTITAT
PICAM, Associació Prevenció i Informació Càncer
Molins
Federación Española de Epilepsia

3 G60554425

Club Esportiu Horitzó 1994

4 G79114997

Associació d'Aviadors de la República (ADAR)

5 G08832503

La Massa Centre de Cultura Vilarassenc

1 G63552814

8 G62121975

Asociación española de Fabricantes y Distribuidores
de artículos deportivos- AFYDAD
Associació de pares i familiars de persones amb
discapacitat psíquica Sant jordi
Grup Sardanista Vilassar de Dalt

9 G65149601

Associació de Sordcecs de Catalunya

6 G58192782
7 G08489460

Hi ha 75 entitats restants que, un cop valorades i atenent als punts obtinguts, els
correspon un import inferior al que sol·liciten, i són les següents:
NIF
1 G58644865

ENTITAT

3 G58246729

Fundacio d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Creació de Responsabilitat Social Audiovisual,
creaRSA, SCCL
AMPA IES Pere Vives Vich

4 G60439189

Fundació Acollida i Esperança

5 G58119777

Amics de la Unesco de Barcelona

6 G60644994

Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella

7 G65533556

Associació Fotogràfica Espaifoto

2 F67260489
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NIF

ENTITAT

8 R5800395E

Fundació Pere Tarrés - Fundació Pia Autònoma
"Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai"

9 G67172486

Associació Col·lectiu Pere Quart

10 G08692410

ASPROSEAT

11 R5800402I

Fundación "Ajuda i Esperança" de Barcelona

12 G59789776

Esbart Dansaire Castell de Tona

13 G60605318

Associacio Cardiopaties Congènites (AACIC)

14 G58452210

CAE, formació i serveis socioculturals

15 G58366675

APPEC editors de revistes i digitals

16 G62728183

Fundació Privada Ared

17 G59055525

Coordinadora d'Entitats del Poble Sec

18 G65327348

Associació Geganters i grallers del carrer de la Riera

19 G08841751

SMAP Associació de Celíacs de Catalunya

20 G65162562

Associació Cultural elParlante

21 G58056904

Club Atlètic Running

22 G63806756

Fundació Privada de La Passió d'Esparreguera

23 G08667479

Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina

24 G08947293

Club Balonmano Granollers

25 G66276122

Associació Civitas Cultura

26 G61887329

Agrupació Musical La Banda de Cerdanyola del Vallès

27 G59145474

Fundació Privada Francesc Viñas

28 G64040264

Fundacio Casino l'Aliança del Poblenou

29 G08393936

Fundació Aspace Catalunya

30 V58679978

Consell Català del Moviment Europeu

31 V60382314

Colla Gegantera de Castellbisbal

32 G61931895

Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa
(APSOCECAT)

33 G61879607

Fundaicó Privada Joan Brossa

34 G67118174

Associació 9 Món, acompanyant Migjorn
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NIF

ENTITAT

35 G58220948

Ateneu Arenyenc

36 G08713273

Centre Moral i Instructiu de Gràcia

37 G63724405

Associació Saó Prat

38 G62816889

Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU

39 G63080014

Fundació Privada Taller de Músics

40 G64729056

Fundació Catalunya Voluntària

41 G61779088

Fundació Privada Catalana Comtal

42 G65075384

Associació SUSOESPAI. Creació i salut mental

43 G64147184

Fundació Institut de Reinserció Social

44 G60526068

Associació Catalana de la Síndrome de RETT

45 G67282004

Assosiació Plataforma Vértices

46 G61512257

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

47 G65064727

Associació TEA (Asperger) Vallès

48 G66752387

Indian Culture Centre

49 G62069596

FETS

50 G59986299

Nexe Fundació Privada

51 G08631145

Institut Català d'Antropologia

52 G08897696

Fundació Privada Catalana Síndrome de Down

53 G08909608

Fundacio Privada Gaspar de Portolà

54 G08575441

ASPASIM

55 G58176744

Centre Moral d'Arenys de Munt

56 G08890659

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

57 G64570617

Associació per la Vida Independent

58 G65083834

Asociación Española para la Internacionalización y la
Innovación de las Empresas Solares - SOLARTYS

59 G62564372

Fundació Ana Ribot

60 G63435614

Fundació Privada Projecte Aura

61 G08849549

Servei Civil Internacional de Catalunya

62 G08621922

Federació de Persones Sordes de Catalunya

63 G64216385

Fundació Vicki Bernadet

64 G67387019

Associació "El Distrito"
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NIF

ENTITAT

65 G65526956

Associació d'Amics del quetx Ciutat Badalona

66 G08531402

Casal Societat La Principal

67 G67096461

Fundación Épica La Fura dels Baus

68 G58533506

Orfeó Badaloní

69 G60688157

Associació Lligam per a la Inserció Laboral Social de
Dones

70 G55252498

Association for Compositional Data (CoDa-Association)

71 G60531100

ACIDH - Associació
Desenvolupament Humà

72 G63239115

Fundació Aroa

73 G66409251

Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i
de gènere

74 G08850208

Casa de Andalucía en Barcelona

75 G61884458

Associació cultural dracs, diables, grallers i tabals del
barri de Santa Caterina d’Igualada

Catalana

d'Integració

i

Tenint en compte la puntuació de cada entitat i la consignació pressupostària
establerta (150.000 €), es reparteixen les subvencions entre les entitats presentades,
tenint en compte que els càlculs de les operacions s’han efectuat mitjançant full de
càlcul Excel, per la qual cosa pot existir una mínima variació en els decimals si els
càlculs es volen comprovar amb una calculadora, ja que el programa arrossega
nombres amb molts decimals a cada operació.
Entre les entitats valorades favorablement es realitza una primera volta. La puntuació
atorgada suma un total de 1.139 punts, cosa que fa que, en un primer repartiment del
la consignació inicial, l’import per punt a repartir sigui de 131,69 € (150.000 €/1.139
punts). Es reparteixen un total de 141.525,77 € i resta consignació per import de
8.474,23 €.
Una vegada realitzat aquest repartiment, tal i com estableix la base 11, es realitza una
segona volta per tal d’esgotar al màxim la consignació inicial. Les entitats que
segueixen puntuant ho fan per un total de 1.070,5 punts, per la qual cosa el punt passa
a tenir un import de 7,92 € (8.474,23 €/1.070,5 punts).
El repartiment d’aquests imports suma un total arrodonit de 149.573,40 €; per tant, el
saldo que resta és de 426,60 €. Aquest sobrant representa un 0,28% de la consignació
inicial.
L’òrgan col·legiat ha formulat una proposta que ha estat formalitzada en la
corresponent acta de data 12 de juny de 2019.
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L’òrgan col·legiat ha formulat la proposta de concessió de subvencions en base a la
valoració tècnica de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General i en
base als criteris de puntuació descrits a la base 9 i s’han assignat els punts de
conformitat amb la base 11 de la convocatòria.
D’acord amb la base 13 de la convocatòria, “el termini per a l’atorgarment de les
subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de
tancament del període de presentació de sol·licituds”. Aquesta data va ser l’1 d’abril de
2019. Per tant, l’aprovació de la concessió de la convocatòria estava prevista per a la
Junta de Govern del dia 27 de juny de 2019, però la Secretaria va informar, en correu
de data 3 de juny, que la sessió s’avançava al dia 20 de juny. La rectificació de
defectes i omissions en la documentació que recull la base 7 de la convocatòria i la
valoració de les propostes van finalitzar amb l’aprovació de l’informe d’instrucció en
data 11 de juny i l’acta de l’òrgan col·legiat en data 12 de juny, motiu pel qual no va
donar temps material d’incloure aquesta aprovació a la Junta de Govern que es va
avançar.
Posteriorment, fins la constitució de la nova corporació el dia 11 de juliol de 2019 i
l’elaboració del nou cartipàs, no hi ha hagut sessió ordinària de la Junta de Govern fins
el dia 26 de setembre de 2019.
D’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles
17, 18 i 19 de l’Ordenança.
Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 de la
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a
la Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la
Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
L’apartat sisè, punt I.2 a), de la part resolutiva del decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència
a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat
al BOPB de 23 de juliol de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per
aprovar la convocatòria i la concessió de subvencions amb concurrència.
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 la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria número
201820185120010253, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment
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de concurrència competitiva a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre,
d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte als beneficiaris
següents i pels imports i projectes que s’hi relacionen, en ordre de prelació:
AD i posició
pressupostària

NIF

1903002947/1

Fundació Pere Tarrés
- Fundació Pia
R5800395E Autònoma "Institut
Pere Tarrés
d'Educació en l'Esplai"

1903002947/2

G60439189

ENTITAT

Fundació Acollida i
Esperança
Associació Catalana
Pro Persones amb
Sordceguesa
(APSOCECAT)
Club Esportiu Horitzó
1994
Fundación "Ajuda i
Esperança" de
Barcelona
Associació Saó Prat
Fundació Privada Ared
Fundació Tutelar
Santa Maria de
Comabella

1903002947/3

G61931895

1903002947/4

G60554425

1903002947/5

R5800402I

1903002947/6
1903002947/7

G63724405
G62728183

1903002947/8

G60644994

1903002947/9

G62564372 Fundació Ana Ribot

1903002947/10

G62816889

1903002947/11

G64147184

1903002947/12

G60526068

1903002947/13

V60382314

1903002947/14

G08621922

1903002947/15

G58644865

1903002947/16

G61779088

1903002947/17

G08909608

1903002947/18
1903002947/19
1903002947/20

Fundació Carta de la
Pau dirigida a l'ONU
Fundació Institut de
Reinserció Social
Associació Catalana
de la Síndrome de
RETT
Colla Gegantera de
Castellbisbal
Federació de
Persones Sordes de
Catalunya
Fundacio d'Oncologia
Infantil Enriqueta
Villavecchia
Fundació Privada
Catalana Comtal
Fundacio Privada
Gaspar de Portolà
Fundació Privada
Projecte Aura

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

2.792,20 €

20,00

2.652,60 €

19,00

2.582,70 €

18,50

800,00 €

18,00

2.512,90 €

18,00

2.303,50 €
2.303,50 €

16,50
16,50

2.303,50 €

16,50

2.233,70 €

16,00

2.233,70 €

16,00

2.233,70 €

16,00

2.163,90 €

15,50

2.163,90 €

15,50

40 aniversari FESOCA

2.163,90 €

15,50

30è. Aniversari de la
Fundació - Concert a la
Sagrada Família

2.163,90 €

15,50

25 anys reescribint futur

2.163,90 €

15,50

2.163,90 €

15,50

2.163,90 €

15,50

2.163,90 €

15,50

2.094,10 €

15,00

PROJECTE
1r. Congrés Internacional
intervenció
socioeducativa amb
famílies i infància en
situació de vulnerabilitat
25è. Aniversari de la
Fundació Acollida i
Esperança
I Jornades d'educació
alumes amb
sordceguesa
25 anys d'esport adaptat
al Vallès Occidental
50è. Aniversari del
Telèfon de l'Esperança
de Barcelona
15 anys fent El Prat
25è. Aniversari
25è. Aniversari de la
Fundació Tutelar Santa
Maria de Comabella
Inauguració centre de
dia Fundació Ana Ribot
25è. Aniversari
50 aniversari Fundació
IRES
25 anys Associació
Catalana Sindrome de
RETT
25 Anys gegants
Castellbisbal

Celebració dels 30 anys
de la Fundació
30 anys de treball amb
G63435614
suport
La Xarxa al bosc. Joan
Fundació Privada Joan
G61879607
Brossa i la poesia
Brossa
experimental
Associació Civitas
Biennal d'Art Romànic al
G66276122
Cultura
Berguedà

Àrea de Presidència
Secretaria General

AD i posició
pressupostària

NIF

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

1903002947/21

Associació Lligam per
G60688157 a la Inserció Laboral
Social de Dones

2.094,10 €

15,00

1903002947/22

G58220948

2.094,10 €

15,00

1903002947/23

G08575441

2.024,30 €

14,50

1903002947/24

G08713273

2.024,30 €

14,50

1903002947/25

G64040264

2.024,30 €

14,50

1903002947/26

G08667479

2.024,30 €

14,50

1903002947/27

G65162562

1.954,50 €

14,00

1903002947/28

G79114997

500,00 €

14,00

1903002947/29

G08489460

295,00 €

14,00

1903002947/30

G65327348

1.954,50 €

14,00

1903002947/31

G59789776

1.954,50 €

14,00

1903002947/32

G63080014

1.954,50 €

14,00

1903002947/33

G61887329

1.884,70 €

13,50

1903002947/34

G08692410

1.884,70 €

13,50

1903002947/35

G67387019

1.884,70 €

13,50

1903002947/36

G60605318

1.884,70 €

13,50

1903002947/37

G67172486

1.884,70 €

13,50

1903002947/38

G08531402

1.884,70 €

13,50

1903002947/39

G18779082

805,00 €

13,50

ENTITAT

PROJECTE

25 anys de l'Associació
Lligam Inserció Social de
Dones
Any Cucurull.
Ateneu Arenyenc
Commemoració
naixement Fèlix Cucurull
IIa Jornada de l'Escola
Inclusiva... Un dret! "del
ASPASIM
repte d'aprendre a l'èxit
de tots"
En fem 150!
Centre Moral i
Commemoració 150
Instructiu de Gràcia
aniversari del centre
Fundacio Casino
150 anys del Casino de
l'Aliança del Poblenou l'Aliança del Poblenou
Fundació Centre Obert Fund. Gavina: 40 anys al
Joan Salvador Gavina Raval
Associació Cultural
Festival Internacional La
elParlante
Gran Pantalla
Associació d'Aviadors Cicle conferències 80
de la República
anys de la fi de la Guerra
(ADAR)
Civil
Associació de pares i
familiars de persones
50 anys creixent junts
amb discapacitat
psíquica Sant Jordi
Associació Geganters i
grallers del carrer de la 25è. Aniversari
Riera
Esbart Dansaire
En fem 75
Castell de Tona
Fundació Privada
40è taller de músics
Taller de Músics
Agrupació Musical La # AMCV sons, celebrem
Banda de Cerdanyola el 20è. Aniversari de
del Vallès
l'AMCV
40è. Aniversari
ASPROSEAT
ASPROSEAT
Mapeig, dinamització i
promoció de la afiliació
Associació "El Distrito" del col·lectiu d'artistes
del districte cultural de
l'Hospitalet
Associació
Cardiopaties
25è. Aniversari AACIC
Congènites (AACIC)
"Estem voltats de poca
vergonyes" documental
Associació Col·lectiu
sobre la Colla de
Pere Quart
Sabadell en el seu
centenari
Casal Societat La
25 anys de dansa, 25
Principal
anys de motor de vida
Federación Española
Fèria d'investigació en
de Epilepsia
epilèpsia
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AD i posició
pressupostària

NIF

1903002947/40

G62069596 FETS

1903002947/41

G08393936

Fundació Aspace
Catalunya

1903002947/42

G64729056

Fundació Catalunya
Voluntària

1903002947/43

G62121975

1903002947/44

G59986299

1903002947/45

G63552814

1903002947/46

G58366675

1903002947/47

G65075384

1903002947/48

G58452210

CAE, formació i
serveis socioculturals

1903002947/49

G58176744

Centre Moral d'Arenys
de Munt

1903002947/50

G08947293

Club Balonmano
Granollers

1903002947/51

G08832503

La Massa Centre de
Cultura Vilarassenc

1903002947/52

G08841751

1903002947/53

ENTITAT

Grup Sardanista
Vilassar de Dalt
Nexe Fundació
Privada
PICAM, Associació
Prevenció i Informació
Càncer Molins
APPEC editors de
revistes i digitals
Associació
SUSOESPAI. Creació
i salut mental

SMAP Associació de
Celíacs de Catalunya
Associació cultural
dracs, diables, grallers
G61884458 i tabals del barri de
Santa Caterina
d’Igualada

1903002947/54

Associació per la Vida
G64570617
Independent

1903002947/55

G65064727

Associació TEA
(Asperger) Vallès

1903002947/56

G59145474

Fundació Privada
Francesc Viñas

1903002947/57
1903002947/58

PIMEC, Petita i
G61512257 Mitjana Empresa de
Catalunya
ACIDH - Associació
G60531100
Catalana d'Integració i

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

1.884,70 €

13,50

1.884,70 €

13,50

1.884,70 €

13,50

20e Aplec de sardanes

1.000,00 €

13,50

10è. Aniversari. Mou-te
pels quiets

1.884,70 €

13,50

985,00 €

13,50

Jornades professionals
35 anys de l'APPEC

1.814,90 €

13,00

Projecte Natural Ment

1.814,90 €

13,00

1.814,90 €

13,00

1.814,90 €

13,00

1.814,90 €

13,00

1.000,00 €

13,00

BCN Gluten Free

1.814,90 €

13,00

Celebració 30è
aniversari Mal Llamp

1.745,10 €

12,50

1.745,10 €

12,50

1.745,10 €

12,50

1.745,10 €

12,50

1.745,10 €

12,50

1.675,30 €

12,00

PROJECTE
20 anys impulsant les
finances i ètiques
solidàries
Concert "Peces d'un
trencaclosques" i 20è.
Aniversari ASPACE
Ir. Fòrum Internacional
Voluntariat en el Món
Àrab, "Reptes i
oportunitats"

15è. Aniversari de la
constitució de PICAM

#Puigterra_Fest - 35
anys del CAE (19842019)
475è aniversari
consagració església
Arenys de Munt
75è. Aniversari BM
Granollers
130 anys de la Massa,
Centre Cultural
Vilarassenc

Jornada tècnica
commemorativa de la
creació del centre de
vida independent
Jornada Internacional:
entenent l'autisme en
edat adulta
Concurs Tenor Viñas Programa per a joves
cantants
Marroc: mercat
d'oportunitats i porta
d'Àfrica (internacional)
Sopar solidari
commemoració 25 anys
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AD i posició
pressupostària

NIF

1903002947/59

G58119777

1903002947/60

G65533556

1903002947/61

G59055525

1903002947/62

F67260489

1903002947/63

G64216385

1903002947/64

G66752387

1903002947/65

G08631145

1903002947/66

G65149601

1903002947/67

G66409251

1903002947/68

G55252498

1903002947/69

G08890659

1903002947/70

G63806756

1903002947/71

G58533506

1903002947/72

G58246729

1903002947/73

G58192782

1903002947/74

G65083834

ENTITAT

PROJECTE

Desenvolupament
Humà

ACIDH

15è. Certamen literari
Amics de la Unesco de
escolar en llengües
Barcelona
d'origen
Associació Fotogràfica Dia Estrella "Fotografia
Espaifoto
analògica, altres formats"
Coordinadora
d'Entitats del Poble
150 anys del Poble Sec
Sec
Creació de
"El segle que ens
Responsabilitat Social canvià", un documental
Audiovisual, creaRSA, de Responsabilitat Social
SCCL
Audiovisual
Fundació Vicki
Premi fada a la cultura
Bernadet
2019
Internacionalitzar la
Indian Culture Centre
cultura entre Catalunya i
Índia
ISSR-BCN 2019: 35a.
Edició Congrés
Institut Català
Internacional de
d'Antropologia
Sociologia de les
Religions
Associació de
10è. Aniversari
Sordcecs de
ASOCIDE Catalunya
Catalunya
Associació Encara en
Jornada Internacional
Acció, moviment
sobre persones
afectiu, sexual i de
refugiades LGTBI
gènere
8th International
Association for
workshop on
Compositional Data
compositional data
(CoDa-Association)
analysis
45è. Aniversari del
Centre d'Estudis
Centre d'Estudis
Comarcals del Baix
Comarcals del Baix
Llobregat
Llobregat
Fundació Privada de
50 anys del Teatre La
La Passió
Passió d'Esparreguera
d'Esparreguera
125 anys naixement
Orfeó Badaloní
Antoni Botey
50è. Aniversari Institut
AMPA IES Pere Vives
Pere Vives Vich
Vich
d'Igualada
Asociación española
de Fabricantes y
ISPO Academy
Distribuidores de
Barcelona: economia
artículos deportivoscircular en la era digital
AFYDAD
Asociación Española
10è. Aniversari
para la
SOLARTYS
Internacionalización y

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

1.675,30 €

12,00

1.675,30 €

12,00

1.675,30 €

12,00

1.675,30 €

12,00

1.675,30 €

12,00

1.675,30 €

12,00

1.675,30 €

12,00

1.000,00 €

11,50

1.605,50 €

11,50

1.605,50 €

11,50

1.605,50 €

11,50

1.605,50 €

11,50

1.605,50 €

11,50

1.535,70 €

11,00

1.207,50 €

11,00

1.535,70 €

11,00
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AD i posició
pressupostària

1903002947/75

NIF

ENTITAT

la Innovación de las
Empresas Solares SOLARTYS
Associació 9 Món,
G67118174
acompanyant Migjorn

1903002947/76

G65526956

1903002947/77

G67282004

1903002947/78

G08850208

1903002947/79

G58056904

1903002947/80

V58679978

1903002947/81

G63239115

1903002947/82

G08897696

1903002947/83

G67096461

1903002947/84

G08849549

PROJECTE

Moments de Creació.
Part i Art.
90 anys quetx ciutat de
Associació d'Amics del Badalona. Cap a la
quetx Ciutat Badalona democratització de la
navegació tradicional
Seminari "En tráns-ito,
Associació Plataforma entre l'expedició
Vértices
científica i la deriva
artística"
Casa de Andalucía en
50 Aniversari de l’entitat
Barcelona
40è. Aniversari C.A.
Club Atlètic Running
Running Poble Sec
70è. Aniversari del
Consell Català del
Consell Català del
Moviment Europeu
Moviment Europeu
Una mirada feminista
Fundació Aroa
davant les eleccions
europees 2019
Fundació Privada
Concert commemoratiu
Catalana Síndrome de 35 anys - La celebració
Down
de la vida
Fundación Épica La
40 aniversari La Fura
Fura dels Baus
dels Baus
Servei Civil
Defensem drets,
Internacional de
construïm realitats
Catalunya

IMPORT
ATORGAT

PUNTUACIÓ
TOTAL

1.535,70 €

11,00

1.535,70 €

11,00

1.535,70 €

11,00

1.535,70 €

11,00

1.535,70 €

11,00

1.535,70 €

11,00

1.535,70 €

11,00

1.535,70 €

11,00

1.535,70 €

11,00

1.535,70 €

11,00

149.573,40 €

A la sol·licitud de subvenció d’aquesta convocatòria, les entitats s’havien d’emmarcar
en els objectes que consideressin adients segons el projecte presentat d’entre aquells
que s’establien a la base 2. El fet d’emmarcar-se en un objecte determinat no implica
que automàticament s’hagi valorat favorablement en aquest sentit. Hi ha els supòsits
següents:
- SMAP Associació de Celíacs de Catalunya: s’ha emmarcat en “Activitats
excepcionals/ singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la
demarcació de Barcelona” i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de
l’activitat no es pot despendre que l’activitat tingui caràcter excepcional o singular
dintre de les que normalment realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta
d’aspectes puntuables.
- Agrupació Musical La Banda de Cerdanyola del Vallès: s’ha emmarcat en
“Activitats excepcionals/ singulars relatives a matèries transversals de
repercussió local a la demarcació de Barcelona” i no se li ha valorat aquest
aspecte, ja que de l’activitat no es pot despendre que l’activitat tingui caràcter
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excepcional o singular dintre de les que normalment realitza l’entitat. Se l’ha
valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- Associació d'Aviadors de la República (ADAR): s’ha emmarcat en “Promoció per
activitats excepcionals/singulars relacionades amb l’organització de congressos,
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional”. i no se li ha valorat
aquest aspecte, ja que de la memòria de l’activitat no es pot despendre que
l’activitat tingui caràcter internacional, ni pels actors implicats ni pel propi
projecte. A l’Associació se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- Colla Gegantera de Castellbisbal: s’ha emmarcat en “Activitats excepcionals/
singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació
de Barcelona” i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de l’activitat no es pot
despendre que l’activitat tingui caràcter excepcional o singular dintre de les que
normalment realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT): s’ha
emmarcat en “Activitats excepcionals/ singulars relatives a matèries transversals
de repercussió local a la demarcació de Barcelona”, i no se li ha valorat aquest
aspecte, ja que de l’activitat no es pot despendre que l’activitat tingui caràcter
excepcional o singular dintre de les que normalment realitza l’entitat. Se l’ha
valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- Associació 9 Món, acompanyant Migjorn: s’ha emmarcat en “Promoció per
activitats excepcionals/singulars relacionades amb l’organització de congressos,
simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional”. i no se li ha valorat
aquest aspecte, ja que de la memòria de l’activitat no es pot despendre que
l’activitat tingui caràcter internacional, ni pels actors implicats ni pel propi
projecte. A l’Associació se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- Associació Saó Prat: s’ha emmarcat en “Activitats excepcionals/ singulars
relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de
Barcelona”, i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de l’activitat no es pot
despendre que l’activitat tingui caràcter excepcional o singular dintre de les que
normalment realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- Fundació Privada Taller de Músics: s’ha emmarcat en “Activitats excepcionals/
singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació
de Barcelona”, i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de l’activitat no es pot
despendre que l’activitat tingui caràcter excepcional o singular dintre de les que
normalment realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- Indian Culture Centre: s’ha emmarcat en “Activitats excepcionals/ singulars
relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de
Barcelona”, i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de l’activitat no es pot
despendre que l’activitat tingui caràcter excepcional o singular dintre de les que
normalment realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
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- Nexe Fundació Privada: s’ha emmarcat en “Promoció per activitats excepcionals
/ singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades,
cimeres, totes elles d’àmbit internacional”. i no se li ha valorat aquest aspecte, ja
que de la memòria de l’activitat no es pot despendre que l’activitat tingui caràcter
internacional, ni pels actors implicats ni pel propi projecte. Se l’ha valorada per la
resta d’aspectes puntuables.
- Institut Català d'Antropologia: s’ha emmarcat en “Activitats excepcionals/
singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació
de Barcelona”, i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de l’activitat no es pot
despendre que l’activitat tingui caràcter excepcional o singular dintre de les que
normalment realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- ASPASIM: s’ha emmarcat en “Promoció per activitats excepcionals / singulars
relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres,
totes elles d’àmbit internacional”. i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de la
memòria de l’activitat no es pot despendre que l’activitat tingui caràcter
internacional, ni pels actors implicats ni pel propi projecte. Se l’ha valorada per la
resta d’aspectes puntuables.
- Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat: s’ha emmarcat en “Activitats
excepcionals/ singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la
demarcació de Barcelona”, i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de
l’activitat no es pot despendre que l’activitat tingui caràcter excepcional o singular
dintre de les que normalment realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta
d’aspectes puntuables.
- Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las
Empresas Solares – SOLARTYS: s’ha emmarcat en “Activitats excepcionals/
singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació
de Barcelona”, i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de l’activitat no es pot
despendre que l’activitat tingui caràcter excepcional o singular dintre de les que
normalment realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- Fundació Vicki Bernadet: s’ha emmarcat en “Activitats excepcionals/ singulars
relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de
Barcelona”, i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de l’activitat no es pot
despendre que l’activitat tingui caràcter excepcional o singular dintre de les que
normalment realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- Fundación Épica La Fura dels Baus: s’ha emmarcat en “Activitats excepcionals/
singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació
de Barcelona”, i no se li ha valorat aquest aspecte, ja que de l’activitat no es pot
despendre que l’activitat tingui caràcter excepcional o singular dintre de les que
normalment realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
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- Fundació Aroa: s’ha emmarcat en “Activitats excepcionals/ singulars relatives a
matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona”, i no se
li ha valorat aquest aspecte, ja que de l’activitat no es pot despendre que
l’activitat tingui caràcter excepcional o singular dintre de les que normalment
realitza l’entitat. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes puntuables.
- Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere: s’ha
emmarcat en “Activitats excepcionals/ singulars relatives a matèries transversals
de repercussió local a la demarcació de Barcelona”, i no se li ha valorat aquest
aspecte, ja que de l’activitat no es pot despendre que l’activitat tingui caràcter
excepcional o singular dintre de les que normalment realitza l’entitat. Se l’ha
valorada per la resta d’aspectes puntuables.
Segon. EXCLOURE les sol·licituds de les entitats següents i pels motius que tot seguit
es relacionen:
NIF

ENTITAT

1

G60417631

Associació Plataforma per 5è. Concurs Tísner de creació
la Llengua
de jocs de català

2

G61638888

3

G62394556

4

G08650970

Fundació Congrés de
Cultura Catalana

Jornada Nacioxxi. Cat

5

G58040775

Lluïsos de Gràcia

Lluïsos en mural

6

Q0818001J

Universitat de Barcelona

7

G58168642

Club Patí Voltregà

8

G59896696

Lieder Càmera, Cor de
Cambra

9

G08417727

Club Tennis Barcino

Catalunya 1939-1959,
Fundació Independència i
supervivència i resistències, el
Progrés
cas de Manresa
Jornada sobre adolescents i
Fundació Congrés Català
joves migrants no
de Salut Mental
acompanyats i salut mental

10 G60703303

Fundació Privada del
Maresme Propersones
amb Disminució Psíquica

11 G64980501

Associació Invia

12 G58226911
13 G60801768

PROJECTE

Societat Cultural Sant
Jaume
Associació de Dones
Emprenedores ODAME
(ASODAME)

Any Vallmitjana 2019.
Jornades científiques germans
Vallmitjana i l'escultura
catalana moderna
20 anys de l'equip femení del
Club Patí Voltregà

MOTIU EXCLUSIÓ
Objecte: activitat no
sigular / excepcional
(base 2)
Manca annex 7 (base
5.9)
Objecte: activitat no
sigular / excepcional
(base 2)
Objecte: activitat no
sigular / excepcional
(base 2)
Sol·licitud sense
signatura (base 6)
Entitat dret públic (base
4)

Període d'execució de
l'activitat (base 3)
Objecte: activitat no
El matís del Barroc - La bellesa
sigular / excepcional
del matís
(base 2)
III Memorial Roberto Vizcaíno
Mínim puntuació (base
2019
10)
25a. Jornada CDIAP Maresme
"Qui m'ajuda a créixer?"
Jornada "Violències,
intervencions i reptes
formatius"
20è. Aniversari grup de
muntanya
Celebració 25è aniversari
asodame i win congress

Objecte: no
commemoració (base 2)
Objecte: no
commemoració (base 2)
Mínim puntuació (base
10)
Manca annex 7 (base
5.9)
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NIF

ENTITAT

PROJECTE

MOTIU EXCLUSIÓ

14 G66058066

Mar de Somnis

I Jornada d'Infància i
Neuroeducació

Sol·licitud sense
signatura (base 6) i
Manca annex 7 original
(base 5.9)

15 G59620617

Associació de Famílies
Nombroses de Catalunya
(FANOC)

Jornada de treball European
Large Families Federation

Mínim puntuació (base
10)

16 G59707075

Penya Boletaire de Berga

45è. Aniversari de la festa dels
bolets a Puigventós

Període d'execució de
l'activitat (base 3)

17 G19561356
18 Q5855002A
19 G91018549
20 G59444281
21 R0800043B
22 R0800043B
23 G62411376

Asociación de Expertos
en Comportamiento no
Anàlisi de conducta 4,0
verbal (ACONVE)
Federació Catalana de
Llibre commemoratiu 75è.
Motociclisme
Aniversari
Federación Española de
20 anys posicionant les
Enfermedades Raras malalties rares com una
FEDER Seu Catalunya
prioritat
Iniciatives Socioculturals Intercanvi d'experiències
Centre d'Esplai
juvenils a Terrassa, Estiu 2019
Guadalhorce
El luxe els ivoris romànics.
Museu Episcopal de Vic
Ivoris del Museé de Cluny al
MEV
XV Festival música religiosa de
Parròquia de la Pietat
Vic
Associació Professional
Jornades de dramatúrgia per a
de Teatre per a tots els
la Infància i la Joventut
Públics - TTP

24 G58830852

Centre d'Estudis Africans
i Interculturals

30è aniversari del CEAi

25 G59750604

Associació Casal Caliu el
Dolmen

30 Anys de Caliu

26

Arteria Creative Space

Projecte ExoArt

27 Q2818002D

Institut ciències del mar

28 G63165708

Peona i Peó, Club
d'Escacs

29 G58356999

Escuderia Osona

Guia Margalef de Barcelona i
Catalunya
Congrés per a la igualtat de
gènere en els escacs en el
marc del 25è. Aniversari de la
fundació de Peona i Peó Club
d'Escacs
50è.Aniversari Escuderia
Osona

Mínim puntuació (base
10)
Mínim puntuació (base
10)
Manca annex 7 (base
5.9)
Objecte: activitat no
sigular / excepcional
(base 2)
Objecte: no jornada
internacional (base 2)
Mínim puntuació (base
10)
Manca annex 7 (base
5.9)
Commemoració no
correspon a 2019 (base
2)
Sol·licitud sense
signatura (base 6)
Manca annex 1 (base
5.3 )
Entitat dret públic (base
4)
Presentació fora de
termini (base 6)
Presentació fora de
termini (base 6)

De les 117 sol·licituds presentades n’hi ha 3 que han desistit de la sol·licitud ja que
no han respost al requeriment enviat, tal i com estableix la base 7 de la
convocatòria, i 1 ha renunciat per escrit. Per tant, aquestes entitats queden també
excloses de la convocatòria.

1

NIF

ENTITAT

PROJECTE

MOTIU

G67304295

Associació Esportiva
Grup Cavall Bernat

40è. Aniversari fundació del
Grup Cavall Bernat

No resposta al
requeriment (base 7)
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NIF

ENTITAT

PROJECTE

MOTIU

2

G59798330

Agrupació Sardanista
Torelló

50è. Aplec de primavera

No resposta al
requeriment (base 7)

3

G63728380

Fundació Friends

Festa aniversari 15 anys de la
Fundació

No resposta al
requeriment (base 7)

4

G63542286

Sostre Cívic Associació

15 anys transformant l’accés a
l'habitatge a casa nostra

Escrit de renúncia

Tercer. DISPOSAR una despesa de 149.573,40 € a favor de les persones jurídiques
sense ànim de lucre relacionades a l’acord primer d’aquest dictamen, que anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de despeses
de l’exercici 2019.
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució
de les actuacions que es duran a terme dins el període comprès entre l’1 de gener de
2019 fins al 31 d’agost de 2019, d’acord amb la base 3 de la convocatòria.
La subvenció no serà abonada fins que el beneficiari presenti, entre l’1 d’octubre de
2019 i el 15 de novembre de 2019, la justificació de l’activitat subvencionada d’acord
amb el que estableix la base 19 de la convocatòria.
Els documents relatius a la justificació de les subvencions es podran trobar a
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de
la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
Quart. ALLIBERAR el saldo sobrant de 426,60 € resultants de la diferència entre la
quantitat màxima consignada per a la concessió d’aquestes subvencions (150.000 €) i
efectivament atorgada (149.573,40 €). Retornar aquest import sobrant a l’aplicació
pressupostària d’origen G/10500/23110/48900.
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta Convocatòria a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona.
Setè. NOTIFICAR els presents acords, en la part que afecta als interessats.
Vuitè. PUBLICAR el text íntegre d’aquest acord a la seu electrònica de la Diputació i al
web següent: http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.”
Gabinet de Premsa i Comunicació
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, dels sortejos «La Xarxa de
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Biblioteques Municipals et convida al cinema» (exp. núm. 2019/15279).- 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 Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona assessora i
dona suport en la creació i el desenvolupament dels serveis bibliotecaris i lidera la
Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la demarcació de Barcelona per tal que es
pugui garantir l’equilibri territorial, la qualitat del servei en matèria bibliotecària i l’accés
igualitari de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura.
2. DeAPlaneta, firma que neix de la unió del Grup Planeta i DeAgostini, és una
distribuïdora independent dedicada a l’adquisició i distribució en cinema i televisió de
pel·lícules de ficció, referent al sector cinematogràfic espanyol.
DeAPlaneta comparteix els objectius de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona de fomentar l’hàbit lector i promocionar títols adaptats a la gran
pantalla per contribuir a la consolidació de lectors reflexius amb opinió, competents i
crítics. Per aquest motiu, ha ofert a la XBM 100 invitacions dobles perquè els usuaris
de biblioteques puguin assistir a les preestrenes dels títols cinematogràfics que són
adaptacions de llibres que es poden trobar a les biblioteques de la XBM.
3. Per a la distribució d’aquestes invitacions, la Gerència de Serveis de Biblioteques
creu convenient organitzar a través del canal corporatiu de Facebook els sortejos «La
Xarxa de Biblioteques Municipals et convida al cinema», per promoure i fer difusió
de les biblioteques municipals en general i del prestatge de cinema de la Biblioteca
Virtual en particular a través de les xarxes socials.
4. Aquest acte no comporta directament despesa econòmica donat que els premis
seran facilitats per DeAPlaneta de forma gratuïta a la Diputació de Barcelona.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden
exclosos de la LGS. La participació en aquests sortejos té la consideració de sol·licitud
i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.
3. El punt sisè, apartat I.2.a) del decret núm. 8836 de data 17 de juliol de 2019, de
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici
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de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació
de les sessions ordinàries d’aquest, i publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019,
estableix que la competència per a dictar aquesta resolució correspon a la Junta de
Govern per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, dels sortejos
«La Xarxa de Biblioteques Municipals et convida al cinema», el text literal de les
quals és el següent:
“Bases dels sortejos «La Xarxa de Biblioteques Municipals et convida al cinema»
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza els sortejos «La Xarxa de Biblioteques Municipals et
convida al cinema» a través del canal corporatiu de Facebook (@bibliotequesXBM)
https://www.facebook.com/bibliotequesXBM.
Es realitzaran 3 sortejos en diferents períodes i cada un d’ells tindrà 100 guanyadors.
En els sortejos podran participar tots els usuaris majors de divuit anys residents a Espanya i
amb perfil personal a la xarxa social Facebook.
Segon. Organització
Els sortejos «La Xarxa de Biblioteques Municipals et convida al cinema» estan
organitzats pel Gabinet de Premsa i Comunicació i per la Gerència de Serveis de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar als sortejos els usuaris han de:
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.
2. Seguir el canal corporatiu de Facebook @bibliotequesXBM.
3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Facebook en obert perquè els
organitzadors puguin contactar-hi a través de missatge directe.
4. El participant haurà de registrar les següents dades personals verídiques en
l’aplicació Easypromos mitjançant la qual es realitzen els sortejos de les invitacions
per a la preestrena: Nom, cognoms i adreça de correu electrònic.
5. Deixar un comentari al post del sorteig etiquetant a la persona amb qui anirà a veure
la pel·lícula i el perquè.
6. La participació en els sortejos implica també l’acceptació de les condicions de
Facebook que poden consultar-se a https:/www.facebook.com/legal/terms.
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Quart. Calendari de participació als sortejos
Els sortejos tindran tres fases de participació:
 1r sorteig. Pel·lícula «El silencio de la ciudad blanca». El període per a participar al
sorteig comença el 8 d’octubre de 2019 a les 9 hores i finalitza el 18 d’octubre de
2019 a les 23.59 hores.
 2n sorteig. Pel·lícula «Legado en los huesos». El període per a participar al sorteig
comença el 4 de novembre de 2019 a les 9 hores i finalitza el 15 de novembre de
2019 a les 23.59 hores.
 3r sorteig. Pel·lícula «Ofrenda a la tormenta». El període per a participar al sorteig
comença el 9 de març de 2020 a les 9 hores i finalitza el 20 de març de 2020 a les
23.59 hores.
Cinquè. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús dels sortejos.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta,
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari
per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a
l’empresa responsable de la plataforma de Facebook, perquè adopti les mesures que
corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre
qualsevol acció legal que pugui correspondre.
Sisè. Premi, sortejos, procediment d’acceptació i lliurament
1. Premi
Hi hauran 100 guanyadors, un per a cada sorteig. Cada un d’ells s’endurà dues invitacions
per assistir a la preestrena de la pel·lícula objecte del sorteig en el que han participat.
2. Sorteig
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easy Promos,
plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els participants. Dos dies
hàbils després de la finalització del sorteig, la Diputació de Barcelona es comunicarà amb
els guanyadors mitjançant un missatge privat a Facebook.
Procediment d’acceptació
Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’Organització dels sortejos en el
termini de 72 hores després de rebre el missatge privat mitjançant un correu electrònic a
l’adreça gsb.xs@diba.cat, en el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi,
facilitaran el seu nom d’usuari a Facebook, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de
contacte.
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Si els guanyadors no responen en el termini indicat per a acceptar el premi, o si no
compleixen alguna de les normes d’aquest sorteig, o no volen o no poden gaudir del premi,
quedaran descartats i el premi es donarà a la persona que hagi quedat seleccionada a
continuació.
4. Lliurament del premi
Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran publicats als canals
corporatius de la Diputació de Barcelona.
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària
als guanyadors per tal de poder fer ús del premi.
Setè. Protecció de dades personals
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i
autoritzen que les dades personals recollides durant els sortejos siguin tractades per la
Diputació de Barcelona.
Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest sorteig, per a contactar amb la persona
guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els
comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les del
guanyador que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva
conservació indefinida.
Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i
d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per
aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar.
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-laseu/proteccio-dades/default.asp.
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat
des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes
relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via
se li haurà 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
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.
Els serveis prestats per la xarxa social Facebook, tercer proveïdor, es regulen en primer
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a https://caes.facebook.com/terms. El fet de convertir-se en usuari d’aquest servei implica que l’usuari
consent el tractament de les seves dades segons allò establert a les polítiques i condicions
de Facebook, que posa a la seva disposició una pàgina des de la que es pot reportar
contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació
personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.
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Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i
la participació dels usuaris en aquests sortejos. Aquesta xarxa no patrocina, avala o
administra de cap manera aquests sortejos ni hi és associada.
Novè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals.
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels
serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un
tercer efectuada per un usuari.
Desè. Altres normes
La participació en aquests sortejos implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu
de la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada dels sortejos. Si
no s'accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o
funcionament d’aquests sortejos en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina dels
sortejos i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi
perjudiqui a uns participants respecte d’altres.
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”

Segon. PUBLICAR les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i, a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 (exp. núm.
2019/0006215).- 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:
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“Fets
1. En data 11 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar el Programa complementari de transicions educatives per al curs 20192020, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu règim
regulador (AJG 149/19). El centre gestor és la Gerència de Serveis d’Educació de
la Diputació.
2. L’objecte del Programa és prestar cooperació i assistència als governs locals amb
la finalitat de contribuir a la definició d’itineraris educatius i ampliar les garanties de
permanència i retorn al sistema educatiu. El programa també pretén millorar els
nivells competencials i les qualificacions i, d’aquesta manera, contribuir a la lluita
contra l’abandonament escolar prematur a la província de Barcelona, sota els
principis d’igualtat d’oportunitats, educació inclusiva, equitat territorial i suficiència
financera.
3. El programa s’articula en quatre línies d'actuació:
a. Línia 1: realització de cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius, que
inclou les següents modalitats: Cursos de preparació per a l’accés a Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Cursos de preparació per a l’accés a Cicles
Formatius de Grau Superior.
b. Línia 2: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat
Plans d'iniciació professional (PIP).
c. Línia 3: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat
Plans de transició al treball (PTT).
d. Línia 4: realització de projectes de suport a les transicions educatives, que
incloguin cursos, recursos educatius i accions d’orientació i acompanyament.
4. L’article 17, apartat 1, del règim del programa va establir que la resolució del
procediment de concessió s’havia de realitzar en el termini màxim de sis mesos a
comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. L’anunci es
va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 18 d’abril de
2019.
5. En data 9 de juliol de 2019, el gerent de Serveis d’Educació de la Diputació ha
emès informe, el qual s’incorpora a l’expedient, en què es deixa constància de la
verificació de la documentació aportada pels ens sol·licitants, de la verificació del
compliment de les condicions per determinar les quanties dels ajuts individualitzats
corresponents a cadascuna de les línies 1, 2 i 3, de la valoració dels criteris per
determinar les quanties dels ajuts de la línia 4, i es fa una proposta d’aprovació de
quantitats i d’ajuts individualitzats.
6. A la vista del referit informe, es considera que s’ha de resoldre el procediment de
concessió d’ajuts.
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7. L’acord pel qual es va aprovar el programa també va autoritzar la quantia total
màxima a aplicar als ajuts, la qual es va distribuir amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries segons el tipus d’ens destinataris. Per a cada aplicació
pressupostària, es va realitzar una operació comptable d’autorització de despesa
del crèdit. Un cop instruïdes les sol·licituds, es constata que cal procedir a efectuar
diversos ajustaments pressupostaris a les autoritzacions de despesa existents.
Fonaments de dret
L’apartat sisè, punt I.5.a), de la part resolutiva del decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència
a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat
al BOPB de 23 de juliol de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per
aprovar, en relació amb la Xarxa de Governs Locals, la creació de programes
complementaris i el seu règim.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents.
ACORDS
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 del Pla
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019", d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, i,
en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts, desestimar les sol·licituds i declarar
els desistiments que s’indiquen en els acords següents.
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics en el marc del Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 que es relacionen a
l’annex 1 que forma part del present dictamen.
Tercer. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds del Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 que es relacionen a
continuació:
Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G

Ajuntament de Rubí

P0818300F

Registre PMT

1940036830

1940036747

Línia

Motivació
Incompliment del requisit d’obtenir una
puntuació mínima de 65 punts per a ser
subvencionable (puntuació obtinguda: 35
punts). El recurs presentat i descrit es
Línia 4
correspon amb un servei/escola de
persones adultes, i es detecta manca de
fonamentació teòrico-pedagògica, d’accions
d’orientació i acompanyament i d’implicació
amb l’entorn.
Incompliment del criteri de concessió
Línia 3 corresponent a la línia 3 (article 13.6.b del
règim: Els ens beneficiaris han d’acreditar
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Ens destinatari

NIF Ens

Registre PMT

Ajuntament de Sant Salvador
de Guardiola

P0809700H

1940037036

Ajuntament de Vacarisses

P0829100G

1940036831

Línia

Motivació
que en el conjunt de la seva oferta
formativa s’inclou, com a mínim, el
finançament amb càrrec als seus
pressupostos d’un mòdul general i d’un
mòdul de part professionalitzadora).
Incompliment del requisit d’obtenir una
puntuació mínima de 65 punts per a ser
subvencionable (puntuació obtinguda: 50
punts). Manca de concreció de la
designació d'hores, no queden definides les
Línia 4
trajectòries que seguiran els participants, hi
ha una manca de solvència pedagògica, no
es contemplen activitats d’acompanyament
en els centres de continuïtat formativa, no
es descriuen indicadors d’avaluació.
Incompliment del requisit d’obtenir una
puntuació mínima de 65 punts per a ser
subvencionable (puntuació obtinguda: 20
punts). Manca concreció de les accions
amb els diferents participants, tant alumnes
com professionals. Es detecta manca de
Línia 4
fonamentació teòrico-pedagògica. No
queden definides les trajectòries que
seguiran els participants, hi ha una manca
d’implicació amb l’entorn, no es contemplen
activitats d’acompanyament en els centres
de continuïtat formativa i no es descriuen
indicadors d’avaluació.

Quart. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds del Programa complementari de
transicions educatives per al curs 2019-2020 que es relacionen a continuació:
Ens

NIF Ens

Registre PMT

Línia

Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

P0806800I
P0811200E
P0818600I
P0823800H
P0823800H
P0809700H

1940036795
1940035038
1940036884
1940035816
1940035814
1940036597

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

P0830600C

1940036759

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

P5800013D

1940035750

Línia 4
Línia 3
Línia 2
Línia 1
Línia 3
Línia 4
Línia 2
Línia 4
Línia 4

Tipus de
desistiment
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés

Cinquè. REAJUSTAR comptablement la despesa autoritzada en l’acord de Junta de
Govern núm. 149/19, d’11 d’abril de 2019, pel qual es va aprovar el Programa
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, en el sentit de
disminuir-la i augmentar-la d’acord amb el detall següent:
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Línia 1: realització de cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius
Import
reducció
2020
(EUR)

Op.
comptable
ajustament
de valor
negatiu
import 2020

Import
Import
Import
definitiu
increment increment
Observacions autoritzacions
2019
2020
de despesa
(EUR)
(EUR)
(EUR)

Aplicació
pressupostària

G/40300/32000/46282

791.015,00

316.406,00 474.609,00

1.193,36 1902900488/1

1.790,04

1902900489/2

788.031,60

315.212,64 472.818,96

G/40300/32000/46382

28.985,00

11.594,00

17.391,00

1.200,32 1902900490/3

1.800,48

1902900491/4

25.984,20

10.393,68

15.590,52

G/40300/32000/46582

20.000,00

8.000,00

12.000,00

25.984,20

10.393,68

15.590,52

Total Línia 1

840.000,00

840.000,00

336.000,00 504.000,00

Any 2019
(EUR)

Any 2020
(EUR)

336.000,00 504.000,00

Import
reducció
2019
(EUR)

Op.
comptable
ajustament
de valor
negatiu
Import 2019

Import inicial
autoritzacions
de despesa
(EUR)

2.393,68

3.590,52

Condicionats a
regularitz.
comptable

Any 2019
(EUR)

Any 2020
(EUR)
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Línia 2: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d’iniciació professional
Import
Import
Import
definitiu
increment increment
Observacions autoritzacions
2019
2020
de despesa
(EUR)
(EUR)
(EUR)

G/40300/32000/46282

360.000,00

G/40300/32000/46382

20.000,00

8.000,00

12.000,00

8.000,00

1902900496/3 12.000,00 1902900497/4

-

-

-

G/40300/32000/46582

20.000,00

8.000,00

12.000,00

8.000,00

1902900506/5 12.000,00 1902900507/6

-

-

-

Total Línia 2

400.000,00

Any 2020
(EUR)

Import
reducció
2020
(EUR)

Op.
comptable
ajustament
de valor
negatiu
import 2020

Aplicació
pressupostària

Any 2019
(EUR)

Import
reducció
2019
(EUR)

Op.
comptable
ajustament
de valor
negatiu
Import 2019

Import inicial
autoritzacions
de despesa
(EUR)

144.000,00 216.000,00

160.000,00 240.000,00

16.000,00

24.000,00

Condicionats a
regularitz.
comptable

400.000,00

400.000,00

Any 2019
(EUR)

Any 2020
(EUR)

160.000,00 240.000,00

160.000,00 240.000,00
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Línia 3: realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de transició al treball (PTT)
Import
Import
Import
definitiu
increment increment
Observacions autoritzacions
2019
2020
de despesa
(EUR)
(EUR)
(EUR)

G/40300/32000/46282

483.410,00

G/40300/32000/46382

8.295,00

3.318,00

4.977,00

15,79

1902900500/3

23,69

1902900501/4

8.255,52

3.302,21

4.953,31

G/40300/32000/46582

8.295,00

3.318,00

4.977,00

15,79

1902900502/5

23,69

1902900503/6

8.255,52

3.302,21

4.953,31

Total Línia 3

500.000,00

Any 2020
(EUR)

Import
reducció
2020
(EUR)

Op.
comptable
ajustament
de valor
negatiu
import 2020

Aplicació
pressupostària

Any 2019
(EUR)

Import
reducció
2019
(EUR)

Op.
comptable
ajustament
de valor
negatiu
Import 2019

Import inicial
autoritzacions
de despesa
(EUR)

193.364,00 290.046,00

200.000,00 300.000,00

31,58

47,38

Condicionats a
regularitz.
comptable

483.488,96

500.000,00

Any 2019
(EUR)

Any 2020
(EUR)

193.395,58 290.093,38

200.000,00 300.000,00
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Línia 4. Realització de projectes de suport a les transicions educatives, que incloguin cursos, recursos educatius i accions
d’orientació i acompanyament.

Aplicació
pressupostària

Import inicial
Import
autoritzacions Any 2019 Any 2020 reducció
de despesa
(EUR)
(EUR)
2019
(EUR)
(EUR)

G/40300/32000/46282

79.350,00

31.740,00 47.610,00

G/40300/32000/46382

15.325,00

6.130,00

9.195,00

G/40300/32000/46582

15.325,00

6.130,00

9.195,00

Total Línia 4

110.000,00

44.000,00 66.000,00

Op.
comptable
ajustament
de valor
negatiu
Import 2019

Import
reducció
2020
(EUR)

Op.
comptable
ajustament
de valor
negatiu
import 2020

Import
Import
Import
definitiu
increment increment
Any 2019 Any 2020
Observacions autoritzacions
2019
2020
(EUR)
(EUR)
de despesa
(EUR)
(EUR)
(EUR)

3.321,35

6.130,00 1902900504/3

9.195,00

4.982,06

Condicionats a
regularitz.
comptable

1902900505/4

2.808,65

4.212,94

Condicionats a
regularitz.
comptable

87.653,41

35.061,35 52.592,06

-

-

-

22.346,59

8.938,65

13.407,94

110.000,00

44.000,00 66.000,00
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Sisè. APROVAR la disposició de la despesa d’un milió vuit-cents cinquanta mil euros
(1.850.000,00 EUR), amb càrrec a les aplicacions del pressupost corporatiu que
s’indiquen en aquest acord, un cop s’efectuïn els ajustaments pressupostaris que
corresponguin a les autoritzacions de despesa existents:
Exercici 2019:
Aplicació pressupostària

Import (EUR)

Observacions

G/40300/32000/46282

703.669,57

L’import de 32.558,89 euros es
condiciona a regularització comptable.

G/40300/32000/46382

13.695,89

G/40300/32000/46582

22.634,54

TOTAL

740.000,00

L’import de 15.255,05 euros es
condiciona a regularització comptable.

Exercici 2020:
Aplicació pressupostària

Import (EUR)

Observacions

G/40300/32000/46282

1.055.504,40

L’import de 48.838,29 euros
condicionat a regularització comptable.

G/40300/32000/46382

20.543,83

G/40300/32000/46582

33.951,77

TOTAL

1.110.000,00

L’import de 22.882,56 euros
condicionat a regularització comptable.

Setè. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa associada als ajuts econòmics
aprovats en l’acord segon del present dictamen i SUPEDITAR l’efectivitat dels ajuts
concedits amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020 a la condició suspensiva que en
el pressupost 2020 s’hi consigni el crèdit hàbil i suficient.
Vuitè. 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 els hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter
pluriennal.
Novè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
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Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 13.3 del règim del
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020, 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.”
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37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir les
autoritzacions de despesa aprovades amb motiu de l’aprovació de la
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2019 i modificar el règim regulador pel que fa als
terminis de justificació dels recursos econòmics, així com modificar l’article 32
del règim regulador del Catàleg de Serveis, en relació amb els terminis
d’execució i justificació. (exp. núm. 2018/0016349).- 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 reunió de 20 de desembre de
2018, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el qual
forma part del Catàleg de serveis de la Diputació, així com el seu règim regulador i
la convocatòria per a la concessió de recursos, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” (AJG 637/2018).
2. Conjuntament amb la convocatòria, també es va aprovar la quantia total màxima a
aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics, la qual es va distribuir amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries segons els tipus d’ens destinataris. Per a
cada aplicació pressupostària, es va realitzar una operació comptable d’autorització
de despesa del crèdit.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 25 d’abril de 2019,
va resoldre el procediment de concessió d'ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l'any 2019 (AJG 187/19).
4. Entre els acords adoptats, es va aprovar la disposició de la despesa corresponent
als ajuts concedits, un cop s’efectuessin els ajustaments pressupostaris
corresponents a les autoritzacions de despesa existents i s’aprovés definitivament
la modificació de crèdit núm. 5/2019.
5. Efectuades les operacions esmentades en el punt anterior i també comptabilitzades
les operacions de disposició de despesa, es constata l’existència d’un saldo sobrant
a les autoritzacions existents, que cal procedir a anul·lar mitjançant un ajustament
de valor negatiu, per tal que el crèdit torni a estar com a disponible en les
aplicacions dels centres gestors i aquests puguin, si escau, destinar-lo a les
finalitats que la corporació consideri oportunes.
6. En un altre ordre de coses, el règim regulador del Catàleg de l’any 2019 estableix,
pel que fa als recursos econòmics, que el període de justificació s’obre l’any
següent al de la imputació de la despesa. És a dir, que si l’execució és entre l’1 de
gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, la justificació és, amb caràcter general,
entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de març de 2020.
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7. Als anteriors Catàlegs, el termini de justificació restava obert des de l’aprovació de
les concessions i fins l’any següent al de la consignació de la despesa; en el cas
dels ajuts econòmics, fins el 31 de març; en el cas dels fons de prestació, fins el 30
d’abril.
8. Aquest termini de justificació, en encavalcar dos exercicis, generava dificultats a la
corporació a l’hora de garantir el compliment de les obligacions en matèria
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, raó per la qual es va considerar
oportú modificar-lo per tal d’acotar-lo a un període que s’obre i es tanca l’any
següent al de la imputació de la despesa. Per evitar perjudicis als ens destinataris
que executessin els seus ajuts promptament, es va potenciar la possibilitat
d’efectuar pagaments avançats. No obstant, a l’hora de resoldre, la majoria de
centres gestors no es van acollir a aquesta mesura, amb la qual cosa el retard fins
l’1 de febrer de 2020 en l’obertura del termini de justificació pot posar als ens locals
que han executat promptament en dificultats financeres, en produir-se un desajust
entre l’anualitat en què l’ens executa la despesa i contreu l’obligació i l’anualitat en
què rep el pagament per part de la Diputació.
9. Per aquest motiu es considera convenient modificar el règim del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 per tal d’incorporar un termini de justificació
fins el 30 d’octubre del mateix any de la imputació de la despesa que possibiliti que
aquells ens que així ho desitgin puguin justificar la despesa executada fins llavors;
sense perjudici de seguir acotant un termini de justificació final l’any següent al de la
consignació de la despesa.
Fonaments de dret
L’apartat sisè, punt I.5.c), de la part resolutiva del decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència
a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat
al BOPB de 23 de juliol de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per a
aprovar, entre d’altres, el Catàleg de serveis i el seu règim, i la convocatòria i
aprovació dels recursos consistents en ajuts econòmics.
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. REDUIR les autoritzacions de despesa aprovades per acord de Junta de
Govern de 20 de desembre de 2018 amb motiu de l’aprovació de la convocatòria per a
la concessió d’ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, un cop aprovada la disposició de
la despesa per acord de Junta de Govern de 25 d’abril de 2019, i comptabilitzada;
d’acord amb el detall següent:
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Centre gestor
Gabinet de
Prevenció i
Seguretat
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi
Territorial
Oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi
Territorial
Oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi
Territorial
Oficina Tècnica de
Planificació i Anàlisi
Territorial
Ser. Suport de
Programes Socials
Of. Cooperació al
Desenvolupament

Núm.
expedient
SIGC

Aplicació
pressupostària

Import
Import
autoritzat
autoritzat Núm. op. "A"
2019 (EUR) 2020 (EUR)

Import
resolució
2019 (EUR)

Import
resolució
2020 (EUR)

Import
ajustament
"A/" (EUR)

Núm. op.
"A/"

2018/0020212 G/10030/92200/46280 102.540,33

0,00

1902000081/1

30.000,00

0,00

72.540,33

1902900537

2018/0020087 G/14200/49100/46280 500.000,00

0,00

1902000077/1

306.100,00

0,00

193.900,00

1902900373

2018/0020087 G/14200/49100/46580 156.000,00

0,00

1902000077/2

92.899,55

0,00

63.100,45

1902900374

2018/0020224 G/50401/17230/46280

28.750,00

0,00

1902000091/1

7.176,78

0,00

21.573,22

1902900540

2018/0020224 G/50401/17230/46280

0,00

0,00

21.530,34

7.219,66

1902900541

2018/0020224 G/50401/17231/76280

44.846,37

8.029,66

0,00

36.816,71

1902900542

2018/0020224 G/50401/17231/76280

0,00

0,00

24.088,98

20.757,38

1902900549

28.750,00 1902000091/2
0,00

1902000092/1

44.846,36 1902000092/2

2018/0020311 G/60103/23101/46280 1.800.000,00

0,00

1902000211/1 1.799.620,00

0,00

380,00

1902900535

2018/0020283 G/60502/92400/46280 644.773,37

0,00

1902000047/1

0,00

50,00

1902900538

Total

416.337,75

644.723,37
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Segon. MODIFICAR el règim regulador del Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que es conté en l’annex 2 aprovat en el
dispositiu tercer de l’acord núm. 637/18 de la Junta de Govern de data 20 de
desembre de 2018, en el següent sentit:
On diu:
“Article 32. Especialitats d’execució i justificació dels recursos econòmics
1. Els recursos econòmics inclouen actuacions i despeses executades i justificades
dins d’un dels terminis que s’indiquen a continuació:
a. Tots els ajuts econòmics concedits en el marc d’un mateix recurs han de tenir
uns mateixos terminis d’execució i justificació, que establirà l’acord de concessió,
i que poden ser:
a.1. [...]
a.2. Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. Amb
caràcter general, justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de març de
2020. Excepcionalment, justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 28 de
febrer de 2020 o entre l’1 de març de 2020 i el 31 de març de 2020.
a.3. Execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i
justificació entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021.
a.4. Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. Primera
justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de març de 2020.
Excepcionalment, justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 28 de febrer de
2020 o entre l’1 de març de 2020 i el 31 de març de 2020 Segona i última
justificació entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021.
Excepcionalment, justificació entre l’1 de febrer de 2021 i el 28 de febrer de
2021 o entre l’1 de març de 2021 i el 31 de març de 2021.
b. Tots els fons de prestació concedits en el marc d’un mateix recurs han de tenir
uns mateixos terminis d’execució i justificació, que establirà l’acord de concessió
i que poden ser:
b.1. [...]
b.2. Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, i
justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020.
b.3. Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. Primera
justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. Segona i última
justificació entre l’1 de febrer de 2021 i el 30 d’abril de 2021.”
Ha de dir:
“Article 32. Especialitats d’execució i justificació dels recursos econòmics
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1. Els recursos econòmics inclouen actuacions i despeses executades i justificades
dins d’un dels terminis que s’indiquen a continuació:
a. Tots els ajuts econòmics concedits en el marc d’un mateix recurs han de tenir
uns mateixos terminis d’execució i justificació, que establirà l’acord de concessió,
i que poden ser:
a.1. [...]
a.2. Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. Amb
caràcter general, justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2019 i
justificació final entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de març de 2020.
Excepcionalment, justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2019,
i justificació final entre l’1 de febrer de 2020 i el 28 de febrer de 2020 o entre
l’1 de març de 2020 i el 31 de març de 2020.
a.3. Execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i
justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2020 i justificació final
entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021.
a.4. Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. Primera
justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2019 i justificació final
entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de març de 2020. Excepcionalment,
justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2019 i justificació final
entre l’1 de febrer de 2020 i el 28 de febrer de 2020 o entre l’1 de març de
2020 i el 31 de març de 2020. Segona i última justificació voluntària fins el
15 de novembre de 2020 i justificació final entre l’1 de febrer de 2021 i el
31 de març de 2021. Excepcionalment, justificació voluntària fins el 15 de
novembre de 2020 i justificació final entre l’1 de febrer de 2021 i el 28 de
febrer de 2021 o entre l’1 de març de 2021 i el 31 de març de 2021.
b. Tots els fons de prestació concedits en el marc d’un mateix recurs han de tenir
uns mateixos terminis d’execució i justificació, que establirà l’acord de concessió
i que poden ser:
b.1. [...]
b.2. Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019,
justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2019 i justificació final
entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020.
b.3. Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. Primera
justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2019 i justificació final
entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. Segona i última
justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2020 i justificació final
entre l’1 de febrer de 2021 i el 30 d’abril de 2021.”
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Tercer. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions.”
Direcció de Relacions Internacionals
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament l’extinció del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació
de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón per consolidar
les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo
local”, de data 22 de maig de 2015, modificat per addendes de data 7 de juny de
2016 i 27 de gener de 2017, davant la impossibilitat de constituir la Comissió de
Seguiment per a l’elaboració de l’acta de verificació dels compromisos de les
parts, així com aprovar la liquidació econòmica del mateix requerint a la referida
Fundació el reintegrament de la quantitat de 31.944,98 € (exp. núm. 2015/3514).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

En data 14 de maig de 2015 mitjançant acord núm. 247/15 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació es va aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per
consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de
los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo
local”. Posteriorment, ambdues institucions, en data 22 de maig de 2015, van signar
l’esmentat conveni de col·laboració (Conveni 548/15).
El conveni de col·laboració ha estat objecte d’ajustos pel que fa al termini d’execució i
al seu pressupost. En data 14 d’abril de 2016 mitjançant acord 134/15 de la Junta de
Govern d’aquesta corporació es va aprovar la minuta d’addenda al conveni de
col·laboració que reflectia l’ampliació del termini d’execució fins al 31 de desembre de
2016 i el de la justificació final fins al 31 de març de 2017, addenda que va ser signada
per ambdues institucions el 7 de juny de 2016 (C 475/16). Així mateix, en data 14 de
juliol de 2016 es va aprovar mitjançant acord 324/16 de la Junta de Govern d’aquesta
corporació la minuta de la segona addenda al conveni de col·laboració amb
l’eliminació d’algunes activitats i la reducció del pressupost en 100.000 EUR, addenda
que va ser signada en data 27 de gener de 2017 per ambdues institucions (C 38/17).
De conformitat al pacte segon del conveni punt 2.1 i 2.2, i a fi de justificar el
compliment dels compromisos, en data 23 i 27 de març de 2017 Goberna envia, dins
el termini establert, memòria tècnica, informe d’avaluació de despeses i informe
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d’auditoria. Igualment, la Diputació de Barcelona envia, dins el termini establert, la
memòria tècnica on s’especifica el compliment dels compromisos adquirits per
aquesta.
En data 9 de maig de 2019 mitjançant acord núm. 228/19 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació es va aprovar la liquidació econòmica i declarar l’extinció del
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset
– Gregorio Marañón per consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento
de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en
materia de liderazgo local” de data 22 de maig de 2015, modificat per addendes de
data 7 de juny de 2016 i 27 de gener de 2017, davant la impossibilitat de constituir la
Comissió de Seguiment per l’elaboració de l’acta de verificació dels compromisos de
les parts, i es va atorgar a l’entitat un termini d’audiència de quinze dies, comptats des
de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que presentes les al·legacions i
altres elements de prova que consideres oportunes.
En data 20 de maig de 2019, es va notificar l’esmentat acord 228/19 a la Fundació
Ortega i Gasset – Gregorio Marañón.
Transcorreguts els quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació sense que la
Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón hagi presentat al·legacions a l’esmentat
acord de la liquidació econòmica i declaració d’extinció del conveni esmentat, es
proposa l’aprovació definitiva.
En conseqüència, de conformitat amb l’acord núm. 228/19 de la Junta de Govern de
data 9 de maig de 2019, la liquidació d’aquest conveni queda de la següent manera:
l’import total que havia d’aportar la Diputació de Barcelona, previst en el pacte segon
del conveni de col·laboració, és de CENT SETANTA-TRES MIL EUROS (173.000 €),
dels quals la Diputació de Barcelona ja va fer un pagament anticipat per un import de
CENT TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS EUROS (136.500 €). Les activitats finalment
executades ascendeixen a un import de CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRECENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (144.455,02 €). D’aquest
import executat no s’accepta la despesa de Coordinació “contrato y colaboración
académica” del Sr. Pedro Marcos Garcia López que ascendeix a TRENTA-NOU MIL
NOU-CENTS EUROS (39.900 €), i per tant Fundació Ortega i Gasset – Gregorio
Marañón ha de reintegrar a la Diputació de Barcelona l’import de TRENTA-UN MIL
NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
(31.944,98 €).
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

Vist el pacte tercer del conveni de col·laboració que regula la Comissió de Seguiment,
la qual estarà integrada per un representant de Fundació Ortega i Gasset – Gregorio
Marañón i un representant de la Diputació de Barcelona, i que aquesta corporació
assumirà la presidència, i tindrà vot de qualitat, i vist que s’atribueix a aquesta
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Comissió de Seguiment l’elaboració de les actes de verificació dels compromisos de
les parts, així com proporcionar solucions a les discrepàncies en aplicació o
interpretació del conveni de col·laboració.
Vist el pacte sisè del conveni, referent a les causes d’extinció del conveni de
col·laboració.
Vist el capítol VI, Títol Preliminar, i especialment l’article 52 corresponent els efectes
de la resolució de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Vist el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, respecte els poders adjudicadors,
normativa aplicable segons la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Público, pel que es transposa a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Vist l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, respecte del tràmit
d’audiència, normativa aplicable segons Disposició Transitòria Tercera de la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist, en darrer terme, que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar
l’exercici de la competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut
del dispositiu sisè apartat I 4 b3) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de data
17 de juliol, sobre nomenament dels membre de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR definitivament la liquidació econòmica del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio
Marañón per consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las
capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en
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materia de liderazgo local” de data 22 de maig de 2015, modificat per addendes de
data 7 de juny de 2016 i 27 de gener de 2017, davant la impossibilitat de constituir la
Comissió de Seguiment per l’elaboració de l’acta de verificació dels compromisos de
les parts.
Aquesta liquidació econòmica queda de la següent manera:
- La Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón va executar activitats per un
import de CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTACINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (144.455,02 €). D’aquest import executat no
s’accepta la despesa de Coordinació “contrato y colaboración académica” del Sr.
Pedro Marcos Garcia López que ascendeix a TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS
EUROS (39.900 €) al no seguir aquesta contractació el procediment legalment
establert, en conseqüència l’import correctament executat correspon a CENT
QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS
(104.555,02 €).
- La Diputació de Barcelona va realitzar un pagament de CENT TRENTA-SIS MIL
CINC-CENTS EUROS (136.500 €) a la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio
Marañón.
En conseqüència, la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón ha de
reintegrar a la Diputació de Barcelona la diferència entre l’import correctament
executat i el pagament realitzat per la Diputació de Barcelona, és a dir TRENTAUN MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS (31.944,98 €).
Segon.- DECLARAR definitivament l’extinció del conveni de col·laboració de
conformitat al pacte sisè del conveni.
Tercer.- REQUERIR a la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón el
reintegrament de TRENTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (31.944,98 €) corresponent a la diferència entre l’import
correctament executat i el pagament realitzat per la Diputació de Barcelona.
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, la quantitat a reintegrar ha de fer-se efectiva en els terminis següents:
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella
data fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil
següent.
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim del mes: des
d’aquella data fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
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Quart.- NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio
Marañón.”
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el
reconeixement d’un crèdit de despesa per import de 5.111,36 € a favor de “NOVA
Centre per a la Innovació Social”, així com l’aprovació de l’autorització i
disposició d’una despesa d’import 5.111,36 € amb càrrec al vigent pressupost
corporatiu amb l’objecte d’abonar el darrer pagament de la subvenció atorgada a
favor de la referida l’entitat, per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària
de 24 de novembre de 2016, per a finançar, en part, el projecte “AMAL Acció per
a l’establiment d’una campanya Euro-Mediterrània per a la prevenció de
l’extremisme violent en ple respecte als drets humans i les llibertats
fonamentals” (exp. núm. 2016/5973).- 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
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de
cooperació al desenvolupament, i accions de promoció dels drets humans en l’àmbit
internacional i d’educació per al desenvolupament.
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016 (AJG 265/16), la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona va aprovar les convocatòries que incorporen les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de
la cooperació al desenvolupament, 2016.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria:
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008393).
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393.
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Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria
201620165120008383, l’acció “AMAL Acció per a l’establiment d’una campanya EuroMediterrània per a la prevenció de l’extremisme violent en ple respecte als drets
humans i les llibertats fonamentals” de l’entitat NOVA Centre per a la Innovació Social
va rebre una subvenció per un import de CINQUANTA-NOU MIL SIS-CENTS VINT
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (59.620,40).
D’acord amb la base 3 de la convocatòria 201620165120008383 les subvencions
atorgades en el marc d’aquesta convocatòria s’havien d’executar entre l’1 de setembre
de 2016 i el 31 d’agost de 2018 i per aquest projecte de l’entitat NOVA Centre per a la
Innovació Social es va establir un període d’execució de l’1 d’octubre de 2016 fins a l’1
d’octubre de 2017. En data 27 de setembre de 2017 l’entitat va sol·licitar una pròrroga
d’execució del projecte fins el 31 de desembre de 2017 i l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament, mitjançant ofici de data 20 d’octubre de 2017, contesta a la
sol·licitud de pròrroga manifestant que donat que la pròrroga sol·licitada queda dintre
del termini d’execució establert en la base 3 de la convocatòria aquest canvi no
requereix modificació de la resolució d’atorgament i en conseqüència es dona per
assabentada del nou termini de finalització.
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava un
primer pagament del 50% de l’import de la subvenció atorgada, que es tramitaria de
forma fraccionada, la primera fracció un cop la Diputació rebés l’acceptació expressa
de la subvenció, per import de 14.905,10€, amb núm. d’operació comptable
1604054189, corresponent al 25% de la subvenció, que es va fer efectiva en data 18
de gener de 2017, i la segona fracció de 14.905,10 € amb núm. d’operació comptable
1704012716 corresponent a l‘altre 25% de la subvenció, que es va fer efectiva el 5
d’abril de 2017. Un segon pagament del 40% es tramitaria una vegada rebuda i
comprovada la justificació d’almenys en 70% del primer pagament. Aquest segon
pagament per import de 23.848,16 € es var fer efectiu en data 17 de juliol de 2018.
L’últim pagament de 5.962,04 €, 10% de la subvenció, es va reservar com a saldo a
pagar segons l’excés justificat per l’entitat beneficiària i fins al total de l’import de la
subvenció atorgada, i actualment encara no s’ha fet efectiu.
L’informe, de data 3 de setembre de 2019, elaborat per l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament gestora de la subvenció, indica que en data 7 d’agost de 2018, dins
del termini establert a les bases, l’entitat presenta la justificació final. En la
comprovació d’aquesta justificació s’identifiquen mancances i en data 23 d’octubre de
2018 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament fa requeriment a l’entitat per tal que
les esmeni.
En data 7 de novembre de 2018 l’entitat presenta resposta al requeriment, i el 24 de
maig de 2019 i 6 de juny de 2019, dins del període de revisió de la justificació, l’entitat
presenta documentació complementaria.
També es fa constar a l’informe tècnic que NOVA Centre per la Innovació Social
presenta una renúncia per l’import de 850,68 €, corresponent a la part de la subvenció
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atorgada que no ha executat i que es correspon a la diferència entre la subvenció
atorgada, 59.620,40 €, i l’import finalment justificat, 58.769,72 €. El decret de la
renúncia sol·licitada per l’entitat subvencionada s’està tramitant paral·lelament a
aquest acte.
L’informe de l’oficina gestora de 3 de setembre de 2019 fa constar que en data 17 de
juny de 2019, finalitzada la revisió de la justificació, s’emet informe favorable al
pagament del saldo de la subvenció que resta pendent de transferir a l’entitat minorant
l’import de la renúncia, això és 5.111,36 € (quantitat que resulta de sostraure al tercer
pagament de la subvenció 5.962,04 € la quantitat a la qual l’entitat renúncia 850,68 €),
i de tancament de l’expedient.
Afegeix l’informe tècnic de l’oficina gestora que atenent a que aquest tercer i últim
pagament de la subvenció estava contemplat com a operació comptable al pressupost
de la Corporació de l’any 2017 i que les operacions comptables d’anys anteriors al
2018 no han passat com a romanents al pressupost corporatiu d’aquest any, i tenint en
compte que s’ha donat la conformitat per fer l’últim pagament, es proposa el
reconeixement de crèdit de la despesa per un import de 5.111,36 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60502/92400/48900 del vigent pressupost de la Diputació
de Barcelona.
En conseqüència, mitjançant aquest acte es proposa el reconeixement de crèdit de la
despesa per import de CINC MIL CENT-ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
(5.111,36), de la qual existeix consignació pressupostaria en l’exercici corrent, així com
també existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’anterior exercici, i
havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret (AJG
609/16), i s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb càrrec l’aplicació pressupostària G/
60502/92400/48900 del vigent pressupost corporatiu, per fer el darrer pagament a
l’entitat NOVA Centre per a la Innovació Social de la subvenció atorgada, en el marc
de la convocatòria 201620165120008383, en data 24 de novembre de 2016 mitjançant
acord 609/16 de la Junta de Govern, per finançar el projecte “AMAL Acció per a
l’establiment d’una campanya Euro-Mediterrània per a la prevenció de l’extremisme
violent en ple respecte als drets humans i les llibertats fonamentals”.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

D’acord en les Bases Reguladores Específiques de la convocatòria
201620165120008383 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona per
a donar suport a accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional
(2016), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en data 30 de juny de 2016 (AJG 265/16), i publicades en data 18 de juliol
de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província amb número
de referència BDNS 312102.
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Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual 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 relació a la Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’any 2019.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
el dispositiu sisè, apartat I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol, sobre
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Governs, delegació del l’exercici
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació
de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti el següent
ACORD
Primer.- RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de CINC MIL
CENT-ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (5.111,36) a favor de l’entitat
NOVA Centre per la Innovació Social en base als arguments adduïts en la part
expositiva de la resolució.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CINC MIL CENT-ONZE EUROS
AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (5.111,36) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60502/92400/48900 del pressupost corporatiu de despeses de l’any 2019, per fer el
darrer pagament a l’entitat NOVA Centre per la Innovació Social de la subvenció
atorgada, en el marc de la convocatòria 201620165120008383, en data 24 de
novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern, per finançar el
projecte “AMAL Acció per a l’establiment d’una campanya Euro-Mediterrània per a la
prevenció de l’extremisme violent en ple respecte als drets humans i les llibertats
fonamentals”.
Tercer.- NOTIFICAR els present acord a l’entitat NOVA Centre per la Innovació
Social.”
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Subdirecció d’Edificació
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ratificar el decret núm.
9127/19, dictat per la Presidència el 3 d’agost de 2019, pel qual es va concedir
l’ampliació del termini d’execució de les obres del “Projecte executiu de
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rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de
l’Escola Industrial” fins al 8 de desembre de 2019, sol·licitada per la Unió
Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES
Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY
18/82, amb NIF U66889320, per motius no imputables al contractista i sense
imposició de penalitats (exp. núm. 2014/0009799).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, ratifica, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
El 3 d’agost de 2019, la Presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar el decret
núm. 9127/19, amb el text literal següent:
“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de desembre
de 2016 (ref. registre A 677/16), es va adjudicar a la proposta d’UTE formada per les
empreses COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU, amb NIF
B64381072 i COMSA, SAU, amb NIF A08031098, l’execució de les obres del “Projecte
executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), per un import de quatre milions norantados mil vint-i-un euros amb cinquanta-dos cèntims (4.092.021,52 €), IVA exclòs, més
vuit-cents cinquanta-nou mil tres-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-dos
cèntims (859.324,52 €) en concepte del 21% d’IVA, resultant un import total de quatre
milions nou-cents cinquanta-un mil tres-cents quaranta-sis euros amb quatre
cèntims (4.951.346,04 €) IVA inclòs, i amb un termini d’execució de vint-i-quatre (24)
mesos.
2. Les empreses integrants de la proposta d’UTE van dipositar a la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona la garantia definitiva per import de dos-cents quatre mil sis-cents
un euros amb vuit cèntims (204.601,08 €), equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA
exclòs, constituïda de la manera següent:
-

Mitjançant aval de l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA per import de vuitantaun mil vuit-cents quaranta euros amb quaranta-tres cèntims (81.840,43 €),
dipositat per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES,
SLU, en data 7 de novembre de 2016 (assentament núm. 1000208156).

-

Mitjançant aval de l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA per import de cent vinti-dos mil set-cents seixanta euros amb seixanta-cinc cèntims (122.760,65 €), dipositat
per l’empresa COMSA, SAU, en data 7 de novembre de 2016 (assentament núm.
1000208127).

3. El 13 de febrer de 2017 la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” i
“COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, amb NIF U66889320, constituïda mitjançant
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escriptura autoritzada el 9 de novembre de 2016, amb número de protocol 1331, pel
senyor Luis F. Pazos Pezzi, Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, i la
Diputació de Barcelona, van formalitzar el contracte d’obres de referència.
4. El 8 de maig de 2017 es va formalitzar l’acta d’inici de les obres on es va acordar que el
termini d’execució començaria a comptar al dia següent de la seva signatura, per la qual
cosa el termini d’execució finalitzava el 8 de maig de 2019.
5. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 11 d’octubre de
2018 (ref. registre A 453/18), es va aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 1 de
les obres del projecte de referència, que incloïa del PC1, per import de 17.666,19 €, al
PC17, per import de 29.225,92 €, d’acord amb l’informe de la direcció de l’obra, de data
12 de setembre de 2018, així com la modificació del contracte signat en data 8 de maig
de 2017, en el sentit següent:
-

Incloure en el seu objecte els nous preus continguts a l’acta de preus contradictoris
núm. 1, que inclou del PC1 al PC17.

-

Excloure del seu objecte els preus que es deixaven d’executar.

-

Incrementar el preu del contracte en tres-cents setze mil set-cents vuitanta-nou
euros amb seixanta-tres cèntims (316.789,63 €), IVA exclòs, per la qual cosa el
preu total del contracte seria de quatre milions quatre-cents vuit mil vuit-cents
onze euros amb quinze cèntims (4.408.811,15 €), IVA exclòs, més nou-cents vinti-cinc mil vuit-cents cinquanta euros amb trenta-quatre cèntims (925.850,34 €),
en concepte del 21% d’IVA, resultant un pressupost total de cinc milions tres-cents
trenta-quatre mil sis-cents seixanta-un euros amb quaranta-nou cèntims
(5.334.661,49 €), IVA inclòs.

6. Les empreses integrants de la UTE van constituir la garantia definitiva complementària
per import de quinze mil vuit-cents trenta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims
(15.839,48 €), equivalent al 5% de l’import de l’increment del preu del contracte, IVA
exclòs, de la manera següent:
-

Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de nou mil cinccents tres euros amb seixanta-nou cèntims (9.503,69 €), dipositat a la Tresoreria
de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA, SAU, segons rebut acreditatiu
de data 26 d’octubre de 2018 (assentament núm. 1000222444).

-

Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de sis mil trescents trenta-cinc euros amb setanta-nou cèntims (6.335,79 €), dipositat a la
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, segons rebut acreditatiu de data 26 d’octubre de
2018 (assentament núm. 1000222450).

7. El 9 de novembre de 2018 la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” i
“COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona van formalitzar el
contracte modificat de les obres de referència.
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8. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de març de
2019 (ref. registre A 90/19), es va aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 2 de les
obres de referència, que incloïa des del PC18, per import de 10.179,16 €, al PC55, per
import de 5.003,17 €, d’acord amb l’informe de la direcció de l’obra, de data 4 de març
de 2019, així com la modificació del contracte signat en data 8 de maig de 2017 i
modificat en data 9 de novembre de 2018, en el sentit següent:
-

Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus contradictoris
núm. 2, que inclou del PC18 al PC55.

-

Excloure del seu objecte els preus que es deixaran d’executar.

-

Incrementar el preu del contracte en un import de dos-cents quaranta-cinc mil noucents quaranta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims (245.945,75 €), IVA exclòs,
per la qual cosa el preu total del contracte serà de quatre milions sis-cents
cinquanta-quatre mil set-cents cinquanta-sis euros amb noranta cèntims
(4.654.756,90 €), IVA exclòs, més nou-cents setanta-set mil quatre-cents norantavuit euros amb noranta-cinc cèntims (977.498,95 €), en concepte del 21% d’IVA,
resultant un pressupost total de cinc milions sis-cents trenta-dos mil dos-cents
cinquanta-cinc euros amb vuitanta-cinc cèntims (5.632.255,85 €), IVA inclòs.

-

Ampliar el termini d’execució de les obres fins al 8 de setembre de 2019.

9. Les empreses integrants de la UTE van constituir la garantia definitiva complementària
per import de dotze mil dos-cents noranta-set euros amb vint-i-nou cèntims
(12.297,29 €), equivalent al 5% de l’import de l’increment del preu del contracte, IVA
exclòs, de la manera següent:
-

Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de set mil trescents setanta-vuit euros amb trenta-set cèntims (7.378,37 €), dipositat a la
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA, SAU, segons rebut
acreditatiu de data 9 d’abril de 2019 (assentament núm. 1000074940).

-

Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de quatre mil noucents divuit euros amb noranta-dos cèntims (4.918,92 €), dipositat a la Tresoreria
de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
INDUSTRIALES, SAU, segons rebut acreditatiu de data 9 d’abril de 2019
(assentament núm. 1000074908).

10. El 16 d’abril de 2019 la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” i
“COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona van formalitzar el
contracte modificat de les obres de referència.
11. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 9 de maig de
2019 (ref. registre A 207/19) es va aprovar el Projecte complementari del projecte de
referència, d’acord amb l’informe de la direcció de l’obra, de data 29 d’abril de 2019, així
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com la modificació del contracte signat en data 13 de febrer de 2017, i modificat en dates
9 de novembre de 2018 i 16 d’abril de 2019, en el sentit següent:
-

Incloure en l’objecte del contracte l’execució de les obres del Projecte
complementari del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments
de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”.

-

Incrementar el preu del contracte en un import de quatre-cents vuitanta-un mil trescents sis euros amb vuitanta-dos cèntims (481.306,82 €), IVA exclòs, per la qual
cosa el preu total del contracte serà de cinc milions cent trenta-sis mil seixantatres euros amb setanta-dos cèntims (5.136.063,72 €), IVA exclòs, més un milió
setanta-vuit mil cinc-cents setanta-tres euros amb trenta-vuit cèntims
(1.078.573,38 €), en concepte del 21% d’IVA, resultant un preu total de sis milions
dos-cents catorze mil sis-cents trenta-set euros amb deu cèntims
(6.214.637,10 €), IVA inclòs.

12. Les empreses integrants de la UTE van constituir la garantia definitiva complementària
per import de vint-i-quatre mil seixanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims
(24.065,34 €), equivalent al 5% de l’import de l’increment del preu del contracte, IVA
exclòs, de la manera següent:
-

Mitjançant assegurança de caució de l’entitat AXA SEGUROS GENERALES
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, per import de catorze mil
quatre-cents trenta-nou euros amb vint cèntims (14.439,20 €), dipositat a la
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA, SAU, segons rebut
acreditatiu de data 21 de maig de 2019 (assentament núm. 1000105224).

-

Mitjançant assegurança de caució de l’entitat AXA SEGUROS GENERALES
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, per import de nou mil siscents vint-i-sis euros amb catorze cèntims (9.626,14 €), dipositat a la Tresoreria de
la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
INDUSTRIALES, SAU, segons rebut acreditatiu de data 21 de maig de 2019
(assentament núm. 1000105227).

13. El 24 de maig de 2019 la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” i
“COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona van formalitzar el
contracte modificat de les obres de referència.
14. El 25 de juliol de 2019 el contractista ha sol·licitat l’ampliació del termini d’execució de
les obres fins al 8 de desembre de 2019, al·legant que s’ha produït un endarreriment en
la seva execució a conseqüència del retard en l’inici de les obres del “Projecte executiu
de la instal·lació de l’equipament escenotècnic i audiovisual de l’edifici del Paranimf del
Recinte de l’Escola Industrial”.
15. El 2 d’agost de 2019 la direcció de l’obra han emès un informe amb el text literal
següent:
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“INFORME DE PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEL “PROJECTE EXECUTIU DE
REHABILITACIÓ I DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS DE L’EDIFICI DEL PARANIMF DEL
RECINTE DE L’ESCOLA INDUSTRIAL” (P14UI1578), EXP. 2014/9799
Per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària del 22 de desembre de 2016, es va
adjudicar el contracte d’obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola Industrial” a la unió
temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL (en
endavant UTE COMSA), per un import de 4.092.021,52 €, IVA exclòs.
El contracte establia un termini d’execució de vint i quatre (24) mesos a comptar des de
la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja havia estat
notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista.
A dia 8 de maig de 2017 es procedeix a la formalització de l’acta d’inici de les obres del
projecte de referència. El termini d’execució començarà a comptar el mateix dia de la
formalització de l’acta.
Les obres objecte del present contracte, consisteixen en la reforma de l’edifici Paranimf,
dotant-lo de nous accessos als espais interiors, els acabats interiors de la sala i els
equipaments tècnics que la facin funcionar com un equipament versàtil que per la seva
singularitat i morfologia podrà utilitzar-se per múltiples i variats esdeveniments i que serà
una peça clau de divulgació del municipi i el món local.
El contracte es va modificar amb motiu de l’aprovació de les actes de preus
contradictoris 1 i 2, i del Projecte complementari.
Amb l’Acta de preus contradictoris núm. 2 es va ampliar el termini d’execució fins al 8 de
setembre de 2019.
La UTE COMSA ha sol·licitat una ampliació del termini d’execució d’aquest contracte ja
que l’endarreriment en l’inici de les obres del “Projecte executiu de la instal·lació de
l’equipament escenotècnic i audiovisual de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola
Industrial” ha causat retards en l’execució del present contracte.
L’execució de certs treballs del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola Industrial” requereix que
prèviament s’hagin executat certes partides del “Projecte executiu de la instal·lació de
l’equipament escenotècnic i audiovisual de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola
Industrial”.
L’inici de les obres del Projecte d’equipaments escenotècnics i audiovisuals s’ha retardat
en haver-se suspès la tramitació del procediment de contractació, a conseqüència de la
interposició per part d’un licitador dels recursos següents contra dues resolucions
adoptades en el procediment:

Àrea de Presidència
Secretaria General

-

Un recurs especial en matèria de contractació, que va provocar la suspensió
automàtica del procediment fins que el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic va declarar que el contracte no era susceptible d’aquest recurs.

-

Un recurs contenciós administratiu, amb sol·licitud de suspensió de la tramitació com
a mesura cautelar, que també va provocar la suspensió del procediment fins que el
Jutjat Contenciós Administratiu va desestimar l’adopció d’aquesta mesura.

Aquest retard en l’inici i, per tant, en l’execució del Projecte d’escenotècnia i audiovisual,
i la impossibilitat de coordinar l’execució d’aquest Projecte amb l’execució del Projecte de
rehabilitació i dotació d’equipaments, d’acord amb la planificació prevista inicialment,
comporta que la UTE COMSA no pugui executar partides importants del Projecte de
rehabilitació i dotació d’equipaments, com són les que fan referència al revestiment
d’acabat amb fusta natural d’elondo de les grades i escales del nivell amfiteatre amb tots
els seus remats, la instal·lació dels difusors rotacionals d’aire en les grades, la
il·luminació arquitectural dels 12 pilars de la sala i part de la il·luminació del nivell
amfiteatre i la instal·lació en els graons de les lluminàries d’orientació.
A més, altres partides del contracte no podran completar-se, com ara feines de pintura
en sostres i parets on s’hagin d’instal·lar equips del Projecte escenotècnic i audiovisual, i
caldrà preveure mitjans especials i de protecció de revestiments i paviments acabats en
totes aquelles zones on calgui tornar a muntar bastides o altres mitjans auxiliars.
Per tot això, es considera que l’ampliació del termini d’execució sol·licitada és necessària
i no és imputable a la UTE COMSA, i es proposa la seva aprovació fins al 8 de
desembre de 2019”.
16. D’acord amb l’informe transcrit, el retard en l’execució de l’obra de referència és
conseqüència del retard en l’inici de les obres del “Projecte executiu de la instal·lació de
l’equipament escenotècnic i audiovisual de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola
Industrial”, per causes no imputables al contractista, ni a la Diputació de Barcelona, per
la qual cosa resulta procedent concedir l’ampliació del termini d’execució sol·licitada fins
al 8 de desembre de 2019, sense imposició de penalitats.
17. La urgència en aprovar aquesta resolució es fonamenta des de dues vessants:
-

Tècnicament, per la necessitat de coordinar la correcta execució de les partides
afectades dels dos projectes que fan imprescindible una nova planificació de l’obra
quan abans millor, d’acord amb la justificació que consta a l’informe del Director de
l’obra abans transcrit.
-

Jurídicament, per l’obligatorietat de la normativa contractual de tramitar les
ampliacions del termini d’execució dels contractes amb anterioritat a la finalització de
la vigència d’aquests, resultant necessari aprovar la present ampliació abans del 8 de
setembre de 2019 i en no haver-se previst la celebració de cap sessió de Junta de
Govern amb anterioritat a aquesta data, sense perjudici de la seva posterior
ratificació.
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Fonaments de dret
1. De conformitat amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (LCSP), el present contracte, en haver-se adjudicat amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la llei esmentada, es regeix pel Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (TRLCSP).
2. L’article 213.2 del TRLCSP disposa que quan el retard en l’execució del contracte es
produeixi per motius no imputables al contractista, i aquest s’ofereixi a complir el seu
compromís sol·licitant l’ampliació del termini d’execució, l’Administració li concedirà
l’ampliació esmentada.
3. L’article 100.1 del Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, estableix la possibilitat
de concedir l’ampliació del termini d’execució sol·licitada pel contractista.
4. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al Ple les
competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb un valor
estimat que superi la quantia de sis milions d’euros, les quals han estat delegades en la
Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer, subapartat 1.a) de l’Acord
núm. 92/19 de delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la
Presidència, adoptat en sessió de 23 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 26 de juliol
de 2019).
5. No obstant això, correspon a la Presidència l’exercici de competències, per raons
d’urgència, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent sessió
que celebri, en virtut del que disposa l’apartat setè I, subapartat 5.g) del Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8294/19, de data 23 de juliol de 2019,
sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de
matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i matèria (publicat al BOPB de 25 de juliol de
2019) i modificat per Decret núm. 8985/19, de data 26 de juliol de 2019 (publicat al
BOPB de 30 de juliol de 2019).
RESOLUCIÓ
Primer.- CONCEDIR l’ampliació del termini d’execució de les obres del “Projecte executiu
de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de
l’Escola Industrial” (P14UI1578) fins al 8 de desembre de 2019, sol·licitada per la Unió
Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82,
amb NIF U66889320, per motius no imputables al contractista i sense imposició de
penalitats, de conformitat amb l’informe emès per la direcció de l’obra el 2 d’agost de 2019.
Segon.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern de la Corporació, en la
primera sessió que celebri, per a la seva ratificació.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la Unió Temporal d’Empreses denominada
“COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, contractista de les obres, al senyor
Francesc-Xavier Fabré Carreras, director de les obres, de l’empresa DILME FABRÉ
TORRAS I ASSOCIATS, SLP, a la senyora Verònica Martínez Martínez, directora de
l’execució de l’obra, al senyor Iván Martínez Iglesia, coordinador de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra, de l’empresa CUALTIS, SLU, i al cap del Servei de Projectes i Obres,
responsable del contracte, amb indicació dels recursos procedents”.

Fonaments de dret
1. De conformitat amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), el present contracte, en haverse adjudicat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei esmentada, es regeix pel
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
2. L’article 213.2 del TRLCSP disposa que quan el retard en l’execució del contracte
es produeixi per motius no imputables al contractista, i aquest s’ofereixi a complir el
seu compromís sol·licitant l’ampliació del termini d’execució, l’Administració li
concedirà l’ampliació esmentada.
3. L’article 100.1 del Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
estableix la possibilitat de concedir l’ampliació del termini d’execució sol·licitada pel
contractista.
4. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al
Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb
un valor estimat que superi la quantia de sis milions d’euros, les quals han estat
delegades en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer,
subapartat 1.a) de l’Acord núm. 92/19 de delegació de competències del Ple a
favor de la Junta de Govern i de la Presidència, adoptat en sessió de 23 de juliol
de 2019 (publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019).
5. No obstant això, correspon a la Presidència l’exercici de competències, per raons
d’urgència, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent
sessió que celebri, en virtut del que disposa l’apartat setè I, subapartat 5.g) del
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8294/19, de data 23
de juliol de 2019, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències
de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea,
Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i matèria
(publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019) i modificat per Decret núm. 8985/19, de
data 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- RATIFICAR el decret núm. 9127/19, de 3 d’agost de 2019, aprovat per la
Presidència, pel qual es va concedir l’ampliació del termini d’execució de les obres del
“Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578) fins al 8 de desembre de 2019, sol·licitada
per la Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA
INDUSTRIAL, LEY 18/82, amb NIF U66889320, per motius no imputables al
contractista i sense imposició de penalitats, de conformitat amb l’informe emès per la
direcció de l’obra el 2 d’agost de 2019.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la Unió Temporal d’Empreses denominada
“COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU”
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, contractista de les obres, al
senyor Francesc-Xavier Fabré Carreras, director de les obres, de l’empresa DILME
FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, SLP, a la senyora Verònica Martínez Martínez,
directora de l’execució de l’obra, al senyor Iván Martínez Iglesia, coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra, de l’empresa CUALTIS, SLU, i al cap del
Servei de Projectes i Obres, responsable del contracte, amb indicació dels recursos
procedents.”
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte
executiu de reposició i incorporació de refredadores a l’edifici de Can Serra”,
amb un pressupost de 289.094,26 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import
de 60.709,79 €, resulta per un pressupost total 349.804,05 €, IVA inclòs (exp.
núm. 2018/0017701).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“Fets
1. L’Edifici de Can Serra, propietat de la Diputació de Barcelona, va ser construït el
1987. Les instal·lacions de climatització de l’edifici no s’han actualitzat des
d’aleshores, per la qual cosa pateixen forces deficiències tècniques i de confort, i és
necessari realitzar diverses obres per adequar-les a les necessitats de
funcionament i estàndards de confort.
2. Per donar resposta a aquesta necessitat, des de la Subdirecció d’Edificació s’ha
redactat el “Projecte executiu de reposició i incorporació de refredadores a
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l’edifici de Can Serra” (P18CS2166), que aborda els problemes d’obsolescència,
manca d’eficiència energètica i de confort per als usuaris, i s’ha proposat la seva
aprovació.
3. El projecte de referència té un pressupost de dos-cents vuitanta-nou mil norantaquatre euros amb vint-i-sis cèntims (289.094,26 €), IVA exclòs, que més el 21%
d’IVA per import de seixanta mil set-cents nou euros amb setanta-nou cèntims
(60.709,79 €), resulta per un pressupost total de tres-cents quaranta-nou mil vuitcents quatre euros amb cinc cèntims (349.804,05 €), IVA inclòs, i que conté,
entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut.
4. D’acord amb l’informe emès des de la Subdirecció d’Edificació, les obres
esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment de la
instal·lació de climatització de l’edifici de Can Serra, la qual presenta deficiències
per la seva obsolescència, i afecten a instal·lacions complementàries d’aquest
edifici.
Fonaments de dret
1. L’article 12.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), estableix que quan les obres tenen per
objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per
l’ús natural del bé, tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment.
2. De conformitat amb el que disposa l’article 37.6 en concordança amb l’article 35.2
del ROAS, per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que
l’òrgan competent de la Corporació aprovi la documentació tècnica necessària per
definir, executar i valorar les obres i els treballs a realitzar, sense necessitat de
seguir la tramitació prevista a l’apartat 1 de l’esmentat article 37, relativa a la
informació pública del projecte.
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de
la Corporació.
4. No obstant això, el Ple 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 primer 1.d) de l’acord del Ple núm. 92/19, de data 23 de juliol de
2019, sobre delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de
la Presidència (publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019).
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següent
ACORD
Únic.- APROVAR el “Projecte executiu de reposició i incorporació de
refredadores a l’edifici de Can Serra” (P18CS2166), amb un pressupost de doscents vuitanta-nou mil noranta-quatre euros amb vint-i-sis cèntims
(289.094,26 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de seixanta mil setcents nou euros amb setanta-nou cèntims (60.709,79 €), resulta per un pressupost
total de tres-cents quaranta-nou mil vuit-cents quatre euros amb cinc cèntims
(349.804,05 €), IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de
seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.”
Documents vinculats
Projecte(5a1d04e8cc60421ec51f)
Perfil
Signatari
ESTEVE CARBONELL BARNIOL
ESTEVE CARBONELL BARNIOL
Tècnic/a del Servei Promotor TCAT P Saúl Novoa Ariza

Data signatura
25/04/2019, 17:06
25/04/2019, 17:07
04/07/2019, 10:38

Servei de Programació
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Canyelles, per a
finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0013379).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, 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 Canyelles va presentar en data 9 juliol de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversions 2019”, la qual compleix els requisits establerts,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canyelles
Inversions 2019
175.000,00 EUR
0%
-0,21%
-1.854,21 EUR
10
56/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Cardona, per a
finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0012235).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, 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 Cardona va presentar en data 17 juny de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversions 2019”, la qual compleix els requisits establerts,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
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Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al Els articles
4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) disposen que la
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Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits
i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva justificació. Aquestes
condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió celebrada el
28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la modificació de les
condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una
població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cardona
Inversions 2019
175.000,00 EUR
0%
-0,21%
-1.854,21 EUR
10
50/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals .

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 43.675,15 € a l’Ajuntament de Cubelles, per a
finançar l’actuació local “Addenda Tegar zones verdes”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0013952).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, 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
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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 Cubelles va presentar en data 19 juliol de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Addenda Tegar zones verdes”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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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6. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cubelles
Addenda Tegar zones verdes
43.675,15 EUR
0%
-0,21 %
-462,76 EUR
10
60/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 43.675,15 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.”
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000 €, a l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació edifici CFA a Bellavista”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0014493).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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
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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 les Franqueses del Vallès, va presentar en data 5 juliol de 2019
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Rehabilitació edifici CFA a Bellavista”,
la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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
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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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Rehabilitació edifici CFA a Bellavista
35.000,00 EUR
0%
-0,21 %
-370,84 EUR
10
65/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 35.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 140.000 €, a l’Ajuntament de les Franqueses del
Vallès, per a finançar l’actuació local “Inversions en equipaments i calefacció”,
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0013273).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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
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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 les Franqueses del Vallès, va presentar en data 5 juliol de 2019
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions en equipaments i
calefacció”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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
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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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Inversions en equipaments i calefacció
140.000,00 EUR
0%
-0,47 %
-1.665,30 EUR
5
55/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 140.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a
finançar l’actuació local “Adequacions vàries a les escoles del municipi”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0012965).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de la Garriga va presentar en data 1 juliol de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Adequacions vàries a les escoles del municipi”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Garriga
Adequacions vàries a les escoles del municipi
75.000,00 EUR
0%
-0,21%
-794,66 EUR
10
54/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 75.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 45.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a
finançar l’actuació local “Millores en la seguretat viària del municipi”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0012964).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de la Garriga, va presentar en data 1 juliol de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Millores en la seguretat viària del municipi”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Garriga
Millores en la seguretat viària del municipi
45.000,00 EUR
0%
-0,21 %
-476,80 EUR
10
53/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 45.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 40.500 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a
finançar l’actuació local “SOC.TIC. Ordinadors i altre maquinària. Adquisició”, al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0012963).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de la Garriga va presentar en data 1 juliol de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “SOC.TIC.Ordinadors i altre maquinària. Adquisició”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Garriga
SOC.TIC.Ordinadors i altra
Adquisició
40.500,00 EUR
0%
-0,47 %
-481,75 EUR
5
52/2019

maquinària.

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 40.500,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 14.500 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a
finançar l’actuació local “Maquinària i utillatge. Nau UOS”, al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0012962).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de la Garriga va presentar en data 1 juliol de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Maquinària i utillatge. Nau UOS”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Garriga
Maquinària i utillatge. Nau UOS
14.500,00 EUR
0%
-0,47 %
-172,48 EUR
5
51/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 14.5000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Llinars del Vallès, per
a finançar l’actuació local “Adequació i pavimentació de carrers”, al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0014470).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Llinars del Vallès va presentar en data 30 juliol de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adequació i pavimentació de carrers”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Llinars del Vallès
Adequació i pavimentació de carrers
175.000,00 EUR
0%
-0,21%
-1.854,21 EUR
10
64/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Molins de Rei, per a
finançar l’actuació local “Adequació Av. Catalunya”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0014328).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 Molins de Rei va presentar en data 26 juliol de 2019 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Adequació Av. Catalunya”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Molins de Rei
Adequació Av. Catalunya
175.000,00 EUR
0%
-0,21 %
-1.854,21 EUR
10
63/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
53.- Dictamen pel qual es proposa per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, per
a finançar l’actuació local “Vestidors zona esportiva”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0013629).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 Prats de Lluçanès va presentar en data 15 juliol de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Vestidors zona esportiva”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Prats de Lluçanès
Vestidors zona esportiva
175.000,00 EUR
0%
-0,21 %
-1.854,21 EUR
10
59/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages, per a finançar l’actuació local “Rampa accés a passarel·la (Rosaleda)”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0013541).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va presentar en data 11 juliol de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Rampa accés a passarel.la (Rosaleda)”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Rampa accés a passarel·la (Rosaleda)
175.000,00 EUR
0%
-0,21 %
-1.854,21 EUR
10
57/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages,
per a finançar l’actuació local “Rehabilitació de la rectoria. Fase I”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0014286).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 Mateu de Bages va presentar en data 26 juliol de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Rehabilitació de la rectoria. Fase I”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Rehabilitació de la rectoria. Fase I
175.000,00 EUR
0%
-0,21 %
-1.854,21 EUR
10
62/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 9.500 €, a l’Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, per a finançar l’actuació local “Informàtica i Vigìlància”, al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0011841).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola va presentar en data 11 juny de 2019
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Informàtica i Vigìlància”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Informàtica i Vigìlància
9.500,00 EUR
0%
-0,47 %
-113,00 EUR
5
49/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 9.500,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 5.500 €, a l’Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, per a finançar l’actuació local “Mobiliari”, al 0% d’interès i a retornar
en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0011840).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola va presentar en data 11 juny de 2019
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “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 de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per la l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Mobiliari
5.500,00 EUR
0%
-0,47 %
-65,42 EUR
5
48/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 5.500,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 160.000 €, a l’Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola, per a finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0011839).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, va presentar en data 11 juny de 2019
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2019”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Inversions 2019
160.000,00 EUR
0%
-0,21 %
-1.695,28 EUR
10
47/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 160.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 25.500 €, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0013964).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 Santa Eulàlia de Ronçana va presentar en data 19 juliol de 2019
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Enllumenat públic”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Enllumenat públic
25.500,00 EUR
0%
-0,21 %
-270,18 EUR
10
61/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 25.500,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 84.000 €, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, per a finançar l’actuació local “Adequació Antiga Biblioteca”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0013596).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 Santa Eulàlia de Ronçana va presentar en data 12 juliol de 2019
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adequació Antiga Biblioteca”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015).
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Adequació Antiga Biblioteca
84.000,00 EUR
0%
-0,21 %
-890,02 EUR
10
58/2019

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 06.08.2019) 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 las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 84.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 28.716,90 €, a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0012132).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. 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
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província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
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 ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Corbera de Llobregat presentà en data 14/06/2019 una sol·licitud
d'un préstec de 1.031.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou
una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
3. 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 Corbera de
Llobregat.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.031.000,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,50%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.031.000,00
euros amb una subvenció d’import de 28.716,90 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se 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
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Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. 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).
3. 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.
4. 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.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta 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.
6. 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.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 28.716,90 euros a l'Ajuntament de Corbera 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 14/06/2019, 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 Corbera de Llobregat, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats”
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 57,224,45 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014002).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. 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.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
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 ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 que té caràcter subvencional.
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2. L'Ajuntament de Cubelles presentà en data 22/07/2019 una sol·licitud d'un préstec
de 2.140.087,18 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
3. 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 Cubelles.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 2.140.087,18 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,48%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.140.087,18
euros amb una subvenció d’import de 57.224,45 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se 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.
2. 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).
3. 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.
4. 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.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta 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.
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6. 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.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 57.224,45 euros a l'Ajuntament de Cubelles 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 22/07/2019, 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 Cubelles, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 20.501,86 €, a l'Ajuntament de la Garriga, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0013285).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
Fets
1. 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.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
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 ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de la Garriga presentà en data 05/07/2019 una sol·licitud d'un préstec
de 736.062,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
3. 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 la Garriga.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 736.062,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,50%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 736.062,00
euros amb una subvenció d’import de 20.501,86 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
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2. 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).
3. 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.
4. 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.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta 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.
6. 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.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 20.501,86 euros a l'Ajuntament de la Garriga 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 05/07/2019, 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 la Garriga, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
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Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 20.779,48 €, a l'Ajuntament de la Llagosta, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0012594).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. 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.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
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 ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de la Llagosta presentà en data 21/06/2019 una sol·licitud d'un
préstec de 746.029,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
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3. 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 la Llagosta.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 746.029,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,50%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 746.029,00
euros amb una subvenció d’import de 20.779,48 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se 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.
2. 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).
3. 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.
4. 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.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta 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.
6. 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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7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 20.779,48 euros a l'Ajuntament de la Llagosta
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 21/06/2019, 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 la Llagosta, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 18.108,16 €, a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014324).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. 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.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
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 ens amb menor
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capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta presentà en data 26/07/2019 una sol·licitud
d'un préstec de 637.375,18 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
3. 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 Julià de
Vilatorta.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 637.375,18 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,51%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 637.375,18
euros amb una subvenció d’import de 18.108,16 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se 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.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
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3. 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.
4. 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.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta 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.
6. 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.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 18.108,16 euros a l'Ajuntament de Sant Julià de
Vilatorta 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 26/07/2019, 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 Julià de Vilatorta, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- 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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66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 15.764,66 €, a l'Ajuntament de Sentmenat, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0011401).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. 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.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
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 ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant 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 que són 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 que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Sentmenat presentà en data 03/06/2019 una sol·licitud d'un
préstec de 565.985,78 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
3. 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 Sentmenat.
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4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 565.985,78 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,50%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 565.985,78
euros amb una subvenció d’import de 15.764,66 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se 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.
2. 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).
3. 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.
4. 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.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta 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.
6. 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.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
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delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 15.764,66 euros a l'Ajuntament de Sentmenat
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 03/06/2019, 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 Sentmenat, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 17.046,31 €, a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014504).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. 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.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
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 ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que
se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són 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 que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Vilanova del Vallès presentà en data 30/07/2019 una sol·licitud
d'un préstec de 600.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
3. 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 Vilanova del Vallès.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 600.000,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,51%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 600.000,00
euros amb una subvenció d’import de 17.046,31 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se 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.
2. 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).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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4. 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.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual 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 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta 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.
6. 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.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 17.046,31 euros a l'Ajuntament de Vilanova del
Vallès 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 30/07/2019, 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 Vilanova del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
68.- 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 per un import de 7.735,39 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb l’objecte
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de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2013/0008299).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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
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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 Cubelles presentà en data 23/10/2013 una sol·licitud d'un préstec
de 288.635,71 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.

6.

L’entitat bancària va aprovar un préstec d’import 288.635,71 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 3,75%, del qual Diputació de
Barcelona subvenciona 288.635,71 euros.

7.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data
28/11/2013 va concedir una subvenció per import de 39.359,52 euros a
l'Ajuntament de Cubelles, a l’objecte de subvencionar el dins del Conveni
Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la
minuta de préstec, núm. 807449934229, en data 04/12/2013, i en execució
d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció.

8.

L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 5 de juliol de 2019
l’ofici on l’ajuntament aprova l’amortització anticipada per import 141.318,30 euros
del préstec del Banc de Sabadell PCL 2013 B. SABADELL.

9.

La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import
141.318,30 Euros es va fer amb data valor 27/06/2019.

10. 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 (04-12-2013) fins la seva amortització (27-06-2019), és a dir un període
de 2.031 dies (5,6 anys); i correspondria a una subvenció de 11.535,30 euros,
amb una diferència a favor de la Diputació de 7.735,39 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
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.

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.

D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de 7.735,39 euros, en
relació amb la subvenció d’import 39.359,52 euros concedida a l'Ajuntament de
Cubelles, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 28/11/2013 , dins del
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de
288.635,71 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals.
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament de Cubelles un termini d’audiència de 15 dies
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que al·legui
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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 Cubelles en el cas que la revocació esdevingui
definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, per import de
7.735,39 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec d’import
141.318,30 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de conformitat amb
el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de Programació.
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, la quantitat a reintegrar ha de fer-se efectiva en els terminis següents:
- Si la revocació esdevé definitiva, entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella
data fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat
hàbil següent.
- Si la revocació esdevé definitiva, entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la
mateixa fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Cubelles als efectes
oportuns.”
69.- 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 per un import de 7.313,84 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2014/0005558).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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).
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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,
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 Cubelles presentà en data 03/07/2014 una sol·licitud d'un préstec
de 208.619,98 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.

6.

L’entitat bancària va aprovar un préstec d’import 208.619,98 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 3,75% del qual Diputació de Barcelona
subvenciona 208.619,98 euros.

7.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data
24/07/2014 va concedir una subvenció per import de 28.427,81 euros a
l'Ajuntament de Cubelles, a l’objecte de subvencionar el dins del Conveni
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Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la
minuta de préstec, núm. 807477475583, en data 28/07/2014, i en execució
d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció.
8.
9.

L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 5 de juliol de 2019 que
l’ajuntament realitza l’amortització anticipada per import 116.690,44 euros del
préstec del PCL 2014 B. SABADELL.
La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import
116.690,44 Euros es va fer amb data valor 27/06/2019.

10. 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 (28-07-2014 ) fins la seva amortització (27-06-2019), és a dir un període
de 1795 dies (4.9 anys); i correspondria a una subvenció de 8.587,11 euros, amb
una diferència a favor de la Diputació de 7.313,84 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
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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.

D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de 7.313,84 euros, en
relació amb la subvenció d’import 28.427,81 euros concedida a l'Ajuntament de
Cubelles, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24/07/2014, dins del
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de
208.619,98 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals.
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament de Cubelles 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 Cubelles en el cas que la revocació esdevingui
definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, per import de
7.313,84 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec d’import
116.690,44 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de conformitat amb
el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de Programació.
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, la quantitat a reintegrar ha de fer-se efectiva en els terminis següents:
- Si la revocació esdevé definitiva, entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella
data fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat
hàbil següent.
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- Si la revocació esdevé definitiva, entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la
mateixa fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Cubelles als efectes
oportuns.”
70.- 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 per un import de 1.776,94 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2016/0009050).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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.
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 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 Cubelles presentà en data 23/08/2016 una sol·licitud d'un préstec
de 303.909,48 euros 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 303.909,48 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 1,156%, del qual Diputació
de Barcelona subvenciona 303.909,48 euros.

7.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data
27/10/2016 va concedir una subvenció per import de 19.364,37 euros a
l'Ajuntament de Cubelles, a l’objecte de subvencionar el dins del Conveni
Programa Crèdit Local. Es va formalitzar el corresponent conveni de subvenció i la
minuta de préstec, núm. 807558163447, en data 17/11/2016, i en execució
d’aquest, es va fer efectiu el pagament de la corresponent subvenció.

8.

L’ajuntament ha notificat a Diputació de Barcelona en data 5 de juliol de 2019 que
l’ajuntament realitza l’amortització anticipada per import 41.473,39 euros del
préstec del PCL 2016 B SABADELL.

9.

La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import
41.473,39 Euros es va fer amb data valor 27/06/2019

10. 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
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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 (17-11-2016 ) fins la seva amortització (27-06-2019), és a dir un període
de 952 dies (2,6 anys); i correspondria a una subvenció de 865,88 euros, amb una
diferència a favor de la Diputació de 1.776,94 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.

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.

D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de 1.776,94 euros, en
relació amb la subvenció d’import 19.364,37 euros concedida a l'Ajuntament de
Cubelles euros, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 27/10/2016 , dins del
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de
303.909,48 euros, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals.
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament de Cubelles 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 Cubelles en el cas que la revocació esdevingui
definitiva, el reintegrament de l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, per import de
1.776,94 euros, corresponents a l’amortització anticipada del préstec d’import
41.473,39 euros, corresponent a l’amortització parcial efectuada, de conformitat amb el
càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei de Programació.
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, la quantitat a reintegrar ha de fer-se efectiva en els terminis següents:
- Si la revocació esdevé definitiva, entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella
data fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat
hàbil següent.
- Si la revocació esdevé definitiva, entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la
mateixa fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Cubelles als efectes
oportuns.”
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS
NATURALS
71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’addenda del Programa anual 2019 de Restauració i Millora Forestal de
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat modificat en els
seus apartats 2, 5, 6, 7 i 9 aprovat per Decret de la Presidència de data 28 de
maig de 2019 per a la realització de les actuacions incloses en aquest Programa,
així com incrementar l’aportació econòmica del mateix en 66.000 € per a
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executar les actuacions de 2018 que no es van poder dur a terme per causes
imprevistes, quedant fixada la quantitat total en 116.000 €
(exp. núm.
2019/0009440).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Per decret de la Presidència de data de 28 de maig de 2019 es va aprovar el
Programa Anual 2019 de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat per a la realització de les actuacions incloses en
aquest Programa, amb un finançament de la Diputació de Barcelona de CINQUANTA
MIL EUROS (50.000,00 €).
En reunió de l’Assemblea General de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de
Montserrat, realitzada el 14 de juny de 2019 es va acordar sol·licitar un increment de
l’aportació econòmica atorgada per la Diputació de Barcelona, per poder executar
actuacions que no s’han pogut realitzar en el Programa Anual 2018 per causes
imprevistes.
En data 20 de juny de 2019, la vicepresidenta de l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat, va presentar al registre de la Diputació de Barcelona sol·licitud
d’ampliació del Programa Anual 2019 per realitzar treballs forestals que estaven
inclosos en el Programa anual 2018 i que van tenir que ser aturats per causes
imprevistes.
Atès l’informe tècnic favorable de data de 6 d’agost de 2019, l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari està d’acord en
ampliar les actuacions previstes en el Programa Anual 2019, així com en incrementar
l’aportació econòmica per part de la Diputació de Barcelona en SEIXANTA-SIS MIL
EUROS (66.000,00 €), per poder realitzar aquestes actuacions, passant a ser
l’aportació total per part de la Diputació de Barcelona de CENT SETZE MIL EUROS
(116.000,00 €).
Els treballs d’ampliació del Programa anual 2019 seran finançats amb una aportació
de la Diputació de Barcelona de SEIXANTA-SIS MIL EUROS (66.000,00 €), dels quals
SEIXANTA MIL (60.000,00 €) provindran de la reducció del finançament per la
liquidació del Programa anual 2018, pendent d’aprovació en la mateixa Junta de
Govern de data 26 de setembre de 2019 en què s’aprova aquest acord, un cop
comptabilitzi aquest decrement a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902. La
resta per un import de SIS MIL EUROS (6.000,00 €) provenen del crèdit disponible de
la mateixa aplicació pressupostària.
Vist l'apartat Sisè.I.4.b).3 Decret de la Presidència núm. 8836/19, de data 17 de juliol
de 2019 (publicat en el BOPB de 23 de juliol de 2019) sobre el nomenament dels
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membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l'exercici de part de les
competències de la Presidència a favor d'aquest òrgan col·legiat i fixació de les
sessions ordinàries d'aquest.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’addenda del Programa anual 2019 de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat modificat en
els seus apartats 2, 5, 6, 7 i 9 aprovat per decret de la Presidència de data 28 de maig
de 2019 per la realització de les actuacions incloses en aquest Programa, segons el
text que s’adjunta com annex al dictamen.
Segon.- INCREMENTAR l’aportació de la Diputació de Barcelona en SEIXANTA-SIS
MIL EUROS (66.000,00 €), pel finançament de les tasques a desenvolupar com a
conseqüència de la modificació del Programa anual 2019, passant a ser l’aportació
total de la Diputació de Barcelona de CENT SETZE MIL EUROS (116.000,00 €).
Tercer.- AUTORITZAT i DISPOSAR una despesa de SEIXANTA-SIS MIL EUROS
(66.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del
pressupost vigent.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat i als Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató,
El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat,
Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses,
Viladecavalls.”
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72.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució del Programa Anual 2018 de Restauració i Millora Forestal de
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per incompliment
d’una part de les actuacions del Programa, per un import de 60.000.€,
corresponents al pressupost de l’any 2019 (exp. núm. 2018/0003103).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“En data 28 de març de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc,
Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars,
Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses,
Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per a
l’execució d’aquest Pla Marc.
Segons els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, el Pla Marc es gestionarà
d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb Programes
Anuals.
Per acord de la Junta de Govern de 12 d’abril de 2018 (ref. registral 151/18), va ser
aprovada la convalidació del Programa Anual 2018 amb efectes d’1 de gener de 2018,
per a la realització de les actuacions incloses dins del programa, amb una despesa de
403.500 €.
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2018 (ref.
registral 656/18), es va aprovar la modificació parcial del Programa Anual 2018 i es va
ampliar el seu termini d’execució i justificació fins el dia 31 de maig de 2019, amb
l’aprovació d’una despesa pluriennal de 327.591,55 € per l’any 2018 i 60.000 € per
l’any 2019.
Durant el desenvolupament del Programa Anual 2018 han esdevingut una sèrie de
canvis en relació a la planificació inicial, que han provocat que l’Associació de
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat no realitzes els treballs ni presentés
justificacions per l’aportació de 60.000 € corresponent al pressupost de l’any 2019.
Per decret de la Presidència de data de 28 de maig de 2019, es va aprovar el
Programa anual 2019 de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris
Forestal Entorns de Montserrat.
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En reunió de l’Assemblea General de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de
Montserrat, realitzada el 14 de juny de 2019 es va acordar la resolució del programa
anual 2018 i la reducció de l’aportació de la Diputació en 60.000 € per incompliment
parcial en l’execució dels treballs del programa, corresponents al pressupost de l’any
2019.
En data 20 de juny de 2019, la vicepresidenta de l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat, va presentar a través del registre electrònic de la Diputació de
Barcelona una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2019 per l’import de
60.000.€.
Segons informe tècnic de data 3 de setembre de 2019 que consta en l’expedient, es
proposa per part de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari la liquidació del Programa anual 2018 Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i la reducció de
l’aportació de la Diputació de Barcelona en 60.000,00 € que correspon a l’import de la
part del programa no executada.
Vist els articles 51 i 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, sobre les causes de resolució dels convenis i els seus efectes.
Vist l'apartat Sisè.I.4.b.3) Decret de la Presidència núm. 8836/19, de data 17 de juliol
de 2019 (publicat en el BOPB de 23 de juliol de 2019) sobre el nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l'exercici de part de les
competències de la Presidència a favor d'aquest òrgan col·legiat i fixació de les
sessions ordinàries d'aquest.
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 resolució del Programa Anual 2018 de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat amb
incompliment d’una part de les actuacions de programa, per un import de 60.000 €
corresponents al pressupost de l’any 2019, per acord unànime dels signants del
conveni, d’acord amb allò previst a l’article 51.2.b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
Segon.- APROVAR la liquidació del Programa anual 2018 de Restauració i Millora
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i la reducció de
l’aportació de la Diputació de Barcelona en SEIXANTA MIL EUROS (60.000 €), import
de la part del programa no executat per l’Associació de Propietaris Forestals Entorns
de Montserrat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del
pressupost vigent.
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Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat i als ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató,
El Bruc, Esparraguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat,
Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses,
Viladecavalls.”
73.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació parcial del conveni específic de cooperació i col·laboració,
mitjançant addenda, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els
Ajuntaments d’Aiguafreda, El Brull, Seva i Tagamanent, i l’Associació de Gestió
Forestal Montseny Ponent, per a la realització del “Projecte de millora forestal en
zones d’actuació prioritàries per a la prevenció d’incendis amb producció de
biomassa forestal per al subministrament a instal·lacions municipals per l'any
2019 en l’àmbit de l’Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent”, així com
autoritzar l’increment de l’aportació econòmica per import de 65.000 € (exp. núm.
2018/20195).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Per decret de la Presidència de data de 20 de desembre de 2018 (ref. registral
14527/18) es va aprovar la minuta del conveni específic de cooperació i col·laboració a
formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Aiguafreda, El Brull,
Seva i Tagamanent, i l’Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent, per realitzar el
“Projecte de millora forestal en zones d’actuació prioritàries per a la prevenció
d’incendis amb producció de biomassa forestal per al subministrament a instal·lacions
municipals per l'any 2019 en l’àmbit de l’Associació de Gestió Forestal Montseny
Ponent, amb un finançament de la Diputació de Barcelona de SETANTA-DOS MIL
EUROS (72.000,00 €).
La Comissió de treball, en la reunió celebrada en data 17 de juliol de 2019 va acordar
sol·licitar una ampliació de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per la
realització de l’esmentat projecte.
En data 18 de juliol de 2019, el president de l’Associació de Gestió Forestal Montseny
Ponent va presentar a través del registre electrònic de la Diputació de Barcelona una
sol·licitud d’ampliació de l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per la
realització del Projecte per l’any 2019, d’un import de seixanta-cinc mil euros
(65.000,00€).
Atès l’informe tècnic favorable de data de 3 de setembre de 2019 l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, està d’acord en
incrementar l’aportació econòmica per part de la Diputació de Barcelona de 65.000 €,
per poder realitzar aquestes actuacions incloses en el projecte.
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Vist l'apartat 6.I.4.b) Decret de la Presidència núm. 8836/19, de data 17 de juliol de
2019 (publicat en el BOPB de 23 de juliol de 2019) sobre el nomenament dels
membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l'exercici de part de les
competències de la Presidència a favor d'aquest òrgan col·legiat i fixació de les
sessions ordinàries d'aquest.
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 modificació de l’apartat vuitè del conveni específic de
cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els
Ajuntaments d’Aiguafreda, El Brull, Seva i Tagamanent, i l’Associació de Gestió
Forestal Montseny Ponent, i la modificació dels apartats 1, 2.3 i 4.2 del “Projecte de
millora forestal en zones d’actuació prioritàries per a la prevenció d’incendis amb
producció de biomassa forestal per al subministrament a instal·lacions municipals per
l'any 2019 en l’àmbit de l’Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent” annexat a
l’esmentat conveni, aprovat per Decret de la Presidència de data 20 de desembre de
2018 (ref. registral 14527).
Segon.- APROVAR l’addenda del conveni específic de cooperació i col·laboració a
formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Aiguafreda, El Brull,
Seva i Tagamanent, i l’Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent, i la modificació
del “Projecte de millora forestal en zones d’actuació prioritàries per a la prevenció
d’incendis amb producció de biomassa forestal per al subministrament a instal·lacions
municipals per l'any 2019 en l’àmbit de l’Associació de Gestió Forestal Montseny
Ponent”, segons text que s’adjunta com annex a l’esmentat dictamen.
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR un increment en l’aportació econòmica de
SEIXANTA-CINC MIL EUROS (65.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50002/17200/48902 per la realització de les actuacions objecte del projecte,
condicionat a l’aprovació de les modificacions de crèdit 8206 i 8211.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Gestió Forestal Montseny
Ponent i als ajuntaments d’Aiguafreda, El Brull, Seva i Tagamanent pel seu
coneixement i efectes oportuns i tramitar la formalització i signatura de l’addenda al
conveni pels ens participants.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
74.-Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació
parcial de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 27
de setembre de 2018, amb l’objecte de reajustar les anualitats respecte de
l’execució del “Projecte d’ampliació de la Biblioteca de Santa Maria d’Olesa de
Montserrat”, dins del marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, així com acordar la reducció de l’aportació
econòmica de la Diputació de Barcelona en 21.800 € (exp. núm. 2018/8715).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, 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, en sessió de 18 de desembre de 2017, va
aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 20162019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a la
concessió de recursos.

2.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha sol·licitat a la Diputació la concessió d’un
recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i informes per a la
realització de l’actuació “Projecte d’ampliació de la Biblioteca de Santa Maria
d’Olesa de Montserrat”.

3.

Vist que de conformitat el dictamen aprovat per acord de la Junta de Govern núm.
355, de sessió 19 de juliol de 2018, es va acordar la concessió mitjançant
procediment de concurrència competitiva del següent recurs tècnic consistent en
la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de l’actuació
18/Y/259607 Projecte d’ampliació de la Biblioteca Santa Maria d’Olesa de
Montserrat i que mitjançant dictamen aprovat per Junta de Govern núm. 431, de
sessió 27 de setembre de 2018, es va acordar la retenció del crèdit corresponent
a la despesa, per fer front a la contractació que se’n deriva.

4.

Fer constar que el contracte s’executarà durant l’anualitat 2020 i, per tant, escau
modificar la distribució plurianual aprovada en el dictamen de Junta de Govern
núm. 431 abans referit, mitjançant el qual es va retenir crèdit per import de 9.600
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22750 de la
Diputació de Barcelona de l’any 2018 i 22.400 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/15000/22750 de la Diputació de Barcelona de l’any 2019,
en el sentit que la despesa s’imputarà en l’import de 9.600 euros a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22750 de 2019 i en l’import de 22.400
euros a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22780 de la Diputació
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de Barcelona de l’any 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient en
el pressupost esmentat.
Fonaments de dret
1.

Vist el que disposa la base d’Execució 24 del Pressupost de la Diputació de
Barcelona, per a l’exercici 2019.

2.

Vist l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.2.a), amb relació a l’apartat sisè de la
part resolutiva, punt I.5.c), del decret de la Presidència número 8836/2019, de 17
de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest,
publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR la distribució plurianual aprovada pel dictamen acordat en data
27 de setembre de 2018, per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (amb
número 431) de concessió d’un recurs tècnic per a la realització de l’actuació
“18/Y/259607 Projecte d’ampliació de la Biblioteca de Santa Maria d’Olesa de
Montserrat en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, en el sentit que s’imputarà un import de 9.600 euros a 2019 i
22.400 euros a 2020.
Segon. REDUIR la quantitat de 21.800 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50200/15000/22780 de 2019 i RETENIR crèdit per import de 9.600 euros a càrrec
de l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22750 de 2019 i RETENIR crèdit per
import de 22.400 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22780 de
la Diputació de Barcelona de l’any 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i
suficient en el pressupost esmentat.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l’ens afectat, i comunicar-lo a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ
Gerència de Serveis de Comerç
75.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar la despesa d'ajuts en el marc del Programa complementari de reforma i
millora d'equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per un
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import total de 273.043,13 € (exp. núm. 2017/10351).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 26
d’octubre de 2017, el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments
locals en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i el seu règim
regulador " (AJG 508/17).

2.

Atès que els ajuts que es van concedir en el marc d'aquest programa es van
articular mitjançant un procediment de concurrència competitiva, prèvia
participació dels ens destinataris interessats i assignació dels ajuts d’acord amb
els criteris objectius establerts en el règim.

3.

Atès que la Junta de Govern d’aquesta Diputació va resoldre el procediment per a
la concessió d’ajuts de l’esmentat programa en data de 12 d’abril de 2018 (AJG
130/18). El programa s’articula en sis línies de suport: 1 “Equipaments culturals”, 2
“Equipaments bibliotecaris”, 3 “Equipaments educatius”, 4 “Equipaments
esportius”, 5 “Edifici singulars i elements patrimonials” i 6 “Mercats”.

4.

Atès que aquest dictamen estableix, en el seu annex 1, la quantia total, la
consignació pressupostària i l’operació comptable però, respecte a diversos
ajuntaments beneficiaris d’aquest ajut, el seu document comptable estava
condicionat a una modificació de crèdit.
Aquest tràmit afectava als 6 ajuntaments següents: Canet de Mar, El Masnou,
Palau-Solità i Plegamans, Sant Quirze del Vallès, Santa Maria de Palautordera i
Vilafranca del Penedès.
La modificació de crèdit tramitada va ser la núm. proposta: 7380.

3.

Atès que el passat 23 d’octubre de 2018, seguint indicacions de la Direcció de
Serveis de Cooperació Local i un cop aprovada la modificació de crèdit
esmentada, en van elaborar les operacions comptables de disposició de despesa
corresponents a aquests 6 ajuntaments. En concret:

Ens
Ajuntament de
Canet de Mar

Ajuntament
Masnou, El

Línia
suport
Línia de
suport 6
"Mercats" 2018
Línia de
suport 6
"Mercats" 2018

Import
concedit

Import 2018

Núm. Op.
2018

Posició
2018

Aplic. pressup. 2018

100.000,00

86.090,00

1803004234

001

G/30300/43100/76262

94.441,57

94.441,57

1803004234

006

G/30300/43100/76262
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Ens
Ajuntament de
Palau-solità
i
Plegamans
Ajuntament de
Sant Quirze del
Vallès
Ajuntament de
Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

4.

Línia
suport
Línia de
suport 6
"Mercats" 2018
Línia de
suport 6
"Mercats" 2018
Línia de
suport 6
"Mercats" 2018
Línia de
suport 6
"Mercats" 2018

Import
concedit

Import 2018

Núm. Op.
2018

Posició
2018

Aplic. pressup. 2018

30.000,00

30.000,00

1803004234

002

G/30300/43100/76262

17.511,56

17.511,56

1803004234

003

G/30300/43100/76262

30.000,00

30.000,00

1803004234

004

G/30300/43100/76262

15.000,00

15.000,00

1803004234

005

G/30300/43100/76262

Atès que, no obstant això, es va comprovar que en el Pressupost 2019 de la
Gerència
de
Serveis
de
Comerç,
en
l’aplicació
pressupostària
G/30300/43100/76262 Transferències a ajuntaments. XGL. Prog. compl. reforma i
millora equipaments locals, no contenia els saldos corresponents a les 6
operacions comptables esmentades (AD), en les seves diferents posicions, per
poder realitzar els pagaments corresponents. Per aquest motiu es va tramitar una
nova modificació de crèdit, en aplicació del superàvit 2018, per poder efectuar els
pagaments corresponents als 6 ajuntaments beneficiaris.
La modificació de crèdit tramitada va ser la núm. proposta: 8034, per un import de
273.043,13 EUR

5.

En conseqüència, un cop aprovada la modificació de crèdit esmentada, resten per
elaborar les operacions comptables de disposició de despesa corresponents a
aquests 6 ajuntaments i efectuar el pagament dels ajuts concedits.

Fonaments de dret
Vist l’apartat sisè I.5.a) del decret de la Presidència núm. 8836, de 17 de juliol de 2019,
de nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de
l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, i publicat al BOPB de 23 de juliol
de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Únic. AUTORITZAR i disposar la despesa següent, a càrrec del pressupost vigent de
la Diputació de Barcelona, que es destinarà als beneficiaris i pels imports i activitats
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que s’hi relacionen, per realitzar els pagaments corresponents a aquests ajuts del
Programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019, resolts per la Junta de Govern d’aquesta Diputació data de
12 d’abril de 2018 (AJG 130/18).
Ens

Línia
suport

Ajuntament
de Canet de
Mar

Línia de
suport 6
"Mercats"
- 2018

Ajuntament
Masnou, El
Ajuntament
de
Palausolità
i
Plegamans
Ajuntament
de
Sant
Quirze del
Vallès
Ajuntament
de
Santa
Maria
de
Palautordera
Ajuntament
de
Vilafranca
del Penedès

Línia
de
suport
6
"Mercats"
- 2018
Línia
de
suport
6
"Mercats"
- 2018
Línia
de
suport
6
"Mercats"
- 2018
Línia
de
suport
6
"Mercats"
- 2018
Línia
de
suport
6
"Mercats"
- 2018

Codi

18/X/251044

18/X/250864

18/X/250879

18/X/250867

18/X/250930

18/X/250950

Actuació
Millora
estructural
Mercat
Municipal Canet
de Mar
Rehabilitació del
MM del Masnou
(Edifici Centre)
Arranjament
aparcament
Mercat venda no
sedentària
Instal·lació punts
llum MVNS pl.
Anselm Clavé
Millora
Pavimentació
Rambla Països
Catalans – MM
Instal·lació punts
subministrament
elèctric MVNS

Import
concedit

Import
2019

Núm. Op.
2019

Posició
Aplic. pressup. 2019
2019

100.000,00

86.090,00

1903002128

001

G/30300/43100/76262

94.441,57

94.441,57

1903002128

002

G/30300/43100/76262

30.000,00

30.000,00

1903002128

003

G/30300/43100/76262

17.511,56

17.511,56

1903002128

004

G/30300/43100/76262

30.000,00

30.000,00

1903002128

005

G/30300/43100/76262

15.000,00

15.000,00

1903002128

006

G/30300/43100/76262

ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Cultura
76.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions amb
l'objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència
organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tenen el seu
àmbit d'actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any
2019 (exp. núm. 2019/10246).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té proposats entre els seus objectius
principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de difusió artística dels
municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari oferir suport als
ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de dinamització, impuls,
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foment i difusió les arts escèniques, la música, el cinema i les arts visuals, i a les
estratègies de creació i formació de nous públics, mitjançant el recolzament de fires,
mostres, mercats i festivals de referència, els quals es considera que tenen un caràcter
excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, i
ofereixen un conjunt de manifestacions artístiques professionals de nivell superior i
unes línies d’actuació molt especialitzades dins del seu àmbit.
Les fires, les mostres, els mercats i els festivals de referència són projectes que
permeten la projecció dels diferents àmbits artístics a nivell municipal i supramunicipal,
dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, la difusió i formació artística de tot
tipus de públic i la recerca de noves expressions artístiques.
L’Àrea de Cultura vol donar suport al desenvolupament d’aquests projectes de difusió
artística als municipis, ajudar a la seva projecció dins i fora de l’àmbit local i al
desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de maig de
2019, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar fires, mostres,
mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades
del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació
de Barcelona durant l’any 2019, per un import màxim de tres-cents quinze mil euros
(315.000.- EUR).
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 11 de juny de 2019 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 459876.
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Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que es va celebrar el dia 5 de setembre de 2019.
Vist l’informe emès per l’Oficina de Difusió Artística de data 25 de juliol de 2019 en què
valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
Atès la clàusula onzena que inicialment imputava la quantia màxima de les
subvencions entre quatre aplicacions pressupostàries: la G/40103/33410/46202, la
G/40103/33410/46902, la G/40103/33410/47903
i la G/40103/33410/48907 per
imports de 115.000.-, 35.000.-, 20.000.-, i 145.000. -EUR respectivament i vista la
proposta de l’òrgan col·legiat, s’ha fet necessari un ajustament de valor de
l’autorització de despeses de dues de les quatre aplicacions previstes.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb l’apartat sisè, punt I. 2 a) del decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB
de data 23 de juliol de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de
referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tenen el
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seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
2019 (número convocatòria 11123/2019) 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:
Concessió a fires, mostres i mercats de referència:
NIF
P0810100H

Entitat
Ajuntament
d'Igualada

Fundació
Mediterrània, Fira
G64329378
d'espectacles
d'arrel tradicional
P5829901G OA Fires i Mercats

Fires, mostres i
Total
mercats de referència punts
30a Mostra Igualada,
35
Fira d'espectacles
infantils i juvenils

Pressupost

Import
concedit

383.598,97 €

25.000 €

22a Fira Mediterrània
de Manresa Programació artística

50

497.751,08 €

30.000 €

MMVV 2019

55

821.900,00 €

30.000 €

Concessió a festivals de referència:
NIF

Entitat

Ajuntament de
P0819900B Sant Boi de
Llobregat
Ajuntament de
P0827900B
Terrassa
Ajuntament de
P0830800I
Vilanova i la Geltrú
Amics de les arts i
G58117847
joventuts musicals
Associació
G65533556 Fotogràfica
Espaifoto
Badalona
Comunicació, SA
Fundació privada
G62923032
Palau
Fundació Sitges,
Festival
G64070592 Internacional de
Cinema de
Catalunya
A08808461

Festivals

Total
punts

Pressupost

Import
concedit

Festival Altaveu

30

178.200 €

15.000 €

Festival TNT 2019

31

500.611,83 €

15.000 €

39è FIMPT

30

111.500 €

15.000 €

45

243.300 €

15.000 €

39

163.000 €

15.000 €

45

212.637,74 €

20.000 €

Poesia i+ 2019

21

111.100 €

15.000 €

52 edició Sitges Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de
Catalunya

60

2.387.541 €

50.000 €

38 Festival de Jazz de
Terrassa
Festival Internacional
de Fotografia Analògica
Contemporània
Revela'T 2019
FILMETS Badalona
Film Festival
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NIF

Entitat

Organisme
autònom municipal
P5820404A Centre Cultural
Sant Cugat del
Vallès
Rialles
G63436430 espectacles
infantils i juvenils
B66205014 Sun Music Bcn, SL
B63142848

Viladecans
Qualitat SL

Total
punts

Pressupost

Festival Petits
Camaleons 2019

29

228.665,21 €

15.000 €

Festival el més petit de
tots

26

160.500 €

15.000 €

29

865.261,39 €

20.000 €

45

215.600 €

20.000 €

Festivals

Canet Rock 2019
Festival Internacional
de Teatre i Animació Al
Carrer de Viladecans /
Espai de Carrer 2019

Import
concedit

315.00 €

Segon. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les fires,
mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals o entitats
privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2019, segons estableix la convocatòria i les bases
especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
“Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats
econòmiques als projectes valorats
Les sol·licituds presentades han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 60 punts.
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 25 punts per a les
fires, mostres i mercats de referència, i una puntuació igual o superior a 20 punts en el cas
de festivals de referència, les quals han estat considerades estimades per valoració més
alta i suficiència de recursos, tal i com estableix la base 10 de la convocatòria i les bases
específiques.
1. Criteris per valorar les fires, mostres i mercats de referència:
a) Volum de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a
25 punts), s’ha valorat:





Entre 30 i 40 propostes: 5 punts
Entre 41 i 60 propostes: 10 punts
Entre 61 i 100 propostes: 20 punts
Més de 100 propostes: 25 punts
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b) Abast i impacte territorial de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 25 punts)
s’ha valorat el número d’assistents de l’edició de l’any 2019, i si no es disposaven a
l’hora de presentar la sol·licitud, de l’edició immediatament anterior:





Inferiors a 8.000 assistents: 0 punts
Entre 8.000 i 15.000 assistents: 10 punts
Entre 15.001 i 35.000 assistents: 20 punts
Més de 35.000 assistents: 25 punts

c) Trajectòria de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 10 punts) s’ha valorat el
número d’edicions de l’esdeveniment:
 Entre 15 i 30 edicions: 5 punts
 Més de 30 edicions: 10 punts
2. Criteris per valorar els festivals de referència:
a) Volum de propostes artístiques que acull el festival de referència (fins a 25 punts) s’ha
valorat:






Entre 10 i 15 propostes: 5 punts
Entre 16 i 30 propostes: 10 punts
Entre 31 i 50 propostes: 15 punts
Entre 51 i 100 propostes: 20 punts
Més de 100 propostes: 25 punts

En el cas de cinema i curtmetratges s’han computat les sessions que poden agrupar
diferents projeccions.
b) Abast i impacte territorial del festival de referència (fins a 25 punts) s’ha valorat el
número d’assistents de l’edició de l’any 2019, i si no es disposaven a l’hora de
presentar la sol·licitud, de l’edició immediatament anterior:







Inferiors a 1.000 assistents: 0 punts
Entre 1.000 i 4.000 assistents: 5 punts
Entre 4.001 i 9.000 assistents: 10 punts
Entre 9.001 i 20.000 assistents: 15 punts
Entre 20.001 i 35.000 assistents: 20 punts
Més de 35.000 assistents: 25 punts

c) Trajectòria del festival de referència (fins a 10 punts), s’ha valorat el número
d’edicions de l’esdeveniment:






5 edicions: 2 punts
Entre 6 i 10 edicions: 4 punts
Entre 11 i 15 edicions: 6 punts
Entre 16 i 20 edicions: 8 punts
Més de 20 edicions: 10 punts
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Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:
Puntuació de les fires, mostres i mercats de referència:
NIF
P0810100H

G64329378
P5829901G

Fires, mostres i mercats
de referència
30a Mostra Igualada, Fira
Ajuntament d'Igualada d'espectacles infantils i
juvenils
Fundació
22a Fira Mediterrània de
Mediterrània, Fira
Manresa - Programació
d'espectacles d'arrel
artística
tradicional
OA Fires i Mercats de
MMVV 2019
Vic
Entitat

Criteris valoració Total
punts
a
b
c
10

20

5

35

20

25

5

50

20

25

10

55

Puntuació dels festivals de referència:
NIF
P0819900B
P0827900B
P0830800I
G58117847
G65533556
A08808461
G62923032
G64070592

P5820404A
G63436430

Entitat
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Amics de les arts i
joventuts musicals
Associació
Fotogràfica Espaifoto
Badalona
Comunicació, SA
Fundació privada
Palau
Fundació Sitges,
Festival Internacional
de Cinema de
Catalunya
Organisme autònom
municipal Centre
Cultural Sant Cugat
del Vallès
Rialles espectacles
infantils i juvenils

Festival

Criteris valoració Total
punts
a
b
c

Festival Altaveu

10

10

10

30

Festival TNT 2019

10

15

6

31

39è FIMPT

10

10

10

30

10

25

10

45

20

15

4

39

20

15

10

45

Poesia i+ 2019

10

5

6

21

52 edició Sitges - Festival
Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya

25

25

10

60

Festival Petits Camaleons
2019

15

10

4

29

Festival el més petit de
tots

5

15

6

26

38 Festival de Jazz de
Terrassa
Festival Internacional de
Fotografia Analògica
Contemporània Revela'T
2019
FILMETS Badalona Film
Festival
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NIF

Entitat

B66205014

Sun Music Bcn, SL

B63142848

Viladecans Qualitat
SL

Festival
Canet Rock 2019
Festival Internacional de
Teatre i Animació Al Carrer
de Viladecans / Espai de
Carrer 2019

Criteris valoració Total
punts
a
b
c
5
20
4
29
15

20

10

45

Procediment aplicat per atorgar el suport a les fires, mostres, mercats i festivals
artístics de referència segons estableix la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases específiques, l’import es
determina de la següent manera:
1. L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es
determina en relació als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la
següent manera:
Pressupost previst de l’esdeveniment

de 25 a 44 punts

de 45 a 60 punts

Entre 300.000 i 1.000.000 €

25.000 €

30.000 €

Entre 1.000.001 i 2.000.000 €

30.000 €

40.000 €

Més de 2.000.000 €

35.000 €

50.000 €

2. L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determina en relació als
punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera:
Pressupost previst de l’esdeveniment
Entre 100.000 i 500.000 €
Entre 500.001 i 1.000.000 €
Entre 1.000.001 i 2.000.000 €
Més de 2.000.000 €

de 20 a 44 punts
15.000 €
20.000 €
25.000 €
30.000 €

de 45 a 60 punts
20.000 €
30.000 €
40.000 €
50.000 €

L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedeix, en qualsevol cas, del
50 % del cost total de l’esdeveniment subvencionat.
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat,
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.”

Tercer. REAJUSTAR l’autorització dels crèdits inicialment aprovats per acord de Junta
de Govern núm. 307 de data 30/05/2019, que va aprovar la convocatòria i les bases
específiques de les subvencions amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i
festivals artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector
cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de
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Barcelona durant l’any 2019, en base a la redistribució de les quanties inicialment
previstes i sense superar el total màxim previst, en el sentit que tot seguit es detalla:
Incrementar la quantia de cinc mil euros (5.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/46902, mitjançant l’operació comptable 1902900527).
Disminuir la quantia de cinc mil euros (5.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/48907, mitjançant l’operació comptable 1902900528).
Quart. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de tres-cents quinze mil euros (315.000.- EUR), dels quals cent quinze mil euros
(115.000.- EUR) corresponen a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46202,
quaranta mil euros (40.000.- EUR) corresponen a l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/46902, vint mil euros (20.000.- EUR) corresponen a l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/47903, i cent-quaranta mil euros (140.000.- EUR)
corresponen a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48907 del pressupost de
despeses de 2019 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall:
Concessió a fires, mostres i mercats de referència:
NIF

Entitat

P0810100H Ajuntament d'Igualada

Fires, mostres i mercats de
referència
30a Mostra Igualada, Fira
d'espectacles infantils i juvenils

Fundació Mediterrània, Fira
22a Fira Mediterrània de
G64329378 d'espectacles
d'arrel
Manresa - Programació artística
tradicional
P5829901G OA Fires i Mercats de Vic
MMVV 2019

Import
concedit
25.000 €
30.000 €
30.000 €
85.000 €

Concessió a festivals de referència:
NIF

Entitat

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat
P0827900B Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vilanova i la
P0830800I
Geltrú
Amics de les arts i joventuts
G58117847
musicals
P0819900B

Festivals
Festival Altaveu

15.000 €

Festival TNT 2019

15.000 €

39è FIMPT

15.000 €

38 Festival de Jazz de Terrassa

15.000 €

Festival
Internacional
de
Fotografia
Analògica
Contemporània Revela'T 2019
A08808461 Badalona Comunicació, SA FILMETS Badalona Film Festival
G62923032 Fundació privada Palau
Poesia i+ 2019
G64070592 Fundació Sitges, Festival 52 edició Sitges - Festival
G65533556

Associació
Espaifoto

Fotogràfica

Import
concedit

15.000 €
20.000 €
15.000 €
50.000 €
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NIF

Entitat

Import
concedit

Festivals

Internacional de Cinema de
Catalunya
Organisme
autònom
P5820404A municipal Centre Cultural
Sant Cugat del Vallès
Rialles espectacles infantils i
G63436430
juvenils
B66205014 Sun Music Bcn, SL
B63142848 Viladecans Qualitat SL

Internacional
de
Fantàstic de Catalunya

Cinema

Festival Petits Camaleons 2019

15.000 €

Festival el més petit de tots

15.000 €

Canet Rock 2019
Festival Internacional de Teatre i
Animació
Al
Carrer
de
Viladecans / Espai de Carrer
2019

20.000 €
20.000 €
230.000 €

Quart. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 21 de la
convocatòria aprovada.
Concessió a fires, mostres i mercats de referència:
NIF

Entitat

P0810100H Ajuntament d'Igualada
G64329378

Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles
d'arrel tradicional

P5829901G OA Fires i Mercats de Vic

Import
concedit

Termini màxim de
justificació

25.000 €

14/novembre/2019

30.000 €

31/març/2020

30.000 €

31/març/2020

Concessió a festivals de referència:
NIF

Entitat

Import
concedit

Termini màxim de
justificació

P0819900B Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

15.000 €

31/març/2020

P0827900B Ajuntament de Terrassa

15.000 €

31/març/2020

P0830800I

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

15.000 €

14/novembre/2019

G58117847

Amics de les arts i joventuts musicals

15.000 €

14/novembre/2019

G65533556

Associació Fotogràfica Espaifoto

15.000 €

14/novembre/2019
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NIF

Entitat

Import
concedit

Termini màxim de
justificació

A08808461

Badalona Comunicació, SA

20.000 €

31/març/2020

G62923032

Fundació privada Palau

15.000 €

31/març/2020

50.000 €

31/març/2020

15.000 €

31/març/2020

Fundació Sitges, Festival Internacional de
Cinema de Catalunya
Organisme
autònom
municipal
Centre
P5820404A
Cultural Sant Cugat del Vallès
G64070592

G63436430

Rialles espectacles infantils i juvenils

15.000 €

31/març/2020

B66205014

Sun Music Bcn, SL

20.000 €

31/març/2020

B63142848

Viladecans Qualitat SL

20.000 €

31/març/2020

Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
77.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona per a l'any
2019 (exp. núm. 2019/4933).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius, el suport a la difusió musical als
municipis i el suport als creadors a l’àmbit local. Dins d’aquest àmbit d’actuació, es
considera necessari oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves
polítiques culturals, mitjançant la creació i atenció a circuits de difusió de la música als
municipis i a les estratègies de creació i formació de nous públics.
El projecte artístic d’una orquestra ofereix un cicle permanent que permet la projecció
de la música clàssica a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i
social dels municipis, la difusió i formació musical a tot tipus de públic i la recerca de
nous repertoris i noves formes d’expressió musical.
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Donar suport al desenvolupament del projecte artístic d’una formació orquestral
estable i professional i d’una temporada anual formada per a produccions pròpies de
qualitat, millora la gestió del projecte artístic de l’orquestra i ajuda a la seva projecció
fora de l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic
cap als concerts.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 25 d’abril de
2019 (registre d’acords 202/19), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de
finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles
simfòniques professionals i estables que tinguin la seva seu social a la província de
Barcelona a l’any 2019, per un import màxim de cent mil euros (100.000.- EUR).
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 3 de maig de 2019 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província amb número d’identificació 452078.
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que es va celebrar el dia 20 de juny de 2019.
Vist l’informe emès per l’Oficina de Difusió Artística de data 19 de juny de 2019 en què
valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 2 a) del decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB
de data 23 de juliol de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres
simfòniques, de cambra o cobles simfòniques professionals i estables a l’any 2019
(número convocatòria 10823/2019) d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi
relacionen:
NIF

Entitat

Activitat

Associació Amics de
G65718124 l'Orquestra de Cambra de
Granollers
Orquestra de Cambra
G62415427
Terrassa 48

Orquestra de Cambra de
Granollers.
Temporada 18-19
Orquestra de Cambra
Terrassa 48

G63152060

Fundació Privada Música
Simfònica i de Cambra

G59927590

Associació Orquestra de
Cambra Catalana

Concerts de l'Orquestra
Simfònica Sant Cugat
Programa de suport a les
formacions orquestrals
locals

Total
punts

Import
concedit

173

24.220 €

163

22.820 €

148

17.760 €

116

10.440 €
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NIF

Entitat

Activitat

G66112608 Associació Cultural Manfred Dibuixant el Barroc
G65081663

Associació Musical Eduard
Toldrà

Camerata Eduard Toldrà

Total
punts

Import
concedit

110

9.900 €

103

9.270 €

94.410 €
Segon. DESESTIMAR per valoració més baixa, ja que ha obtingut una puntuació
inferior a 100 punts, tal i com s’estableix a la base desena de la convocatòria i bases
específiques, la sol·licitud següent:
NIF

Entitat
Associació Cor i Orquestra Simfònica
G62334925
Harmonia

Activitat
Temporada Lírica Ciutat de Calella
2018 - 2019

Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als projectes
i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire
professional i estable, segons estableix la convocatòria i les bases especifiques i
atenent a la disponibilitat pressupostària:
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 200 punts.
Les sol·licituds que han obtingut una puntuació total, igual o superior a 100 punts han estat
considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com estableix
la base 10 de la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, al seu article 12, la subvenció
concedida serà com a màxim del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionats i
fins a esgotar la consignació pressupostària.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’han inclòs despeses no subvencionables
(recollides a l’article 18), no s’han tingut en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
Criteri a. La qualitat artística de la formació (fins a 50 punts). S’ha valorat:
Criteri a1. La trajectòria professional del director artístic o director musical titular, fins a 20
punts. En aquest apartat s’ha valorat l’experiència i participació del director artístic en altres
orquestres o projectes similars, tant a nivell nacional com internacional. S’ha valorat
positivament que el responsable artístic tingui l’especialització professional de director
d’orquestra.
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Criteri a2. La trajectòria professional dels caps de corda, fins a 10 punts. En aquest apartat
s’ha considerat l’experiència i participació del diferents caps de corda en altres orquestres,
tant a nivell nacional com internacional. S’ha valorat positivament també que els caps de
corda hagin actuat com a solistes d’orquestra i en projectes de música de cambra.
Criteri a3. La col·laboració amb altres formacions musicals, fins a 10 punts. En aquest
apartat s’ha considerat la col·laboració de l’orquestra amb altres formacions musicals així
com formacions d’altres disciplines artístiques (teatre, dansa, etc.).
Criteri a4. La participació de solistes i directors convidats, fins a 10 punts. S’ha valorat
positivament els projectes amb una major diversitat de solistes i directors convidats, així
com la trajectòria professional i reconeixement dels mateixos. S’ha considerat positivament
aquelles orquestres que fan una aposta arriscada per convidar a solistes i directors
emergents del teixit musical del país.
Criteri b. L’interès del repertori (fins a 40 punts). S’ha valorat:
Criteri b1. L’interès artístic i coherència del repertori, fins a 20 punts. En aquest apartat s’ha
considerat positivament la coherència i qualitat musical del repertori, així com la diversitat
d’autors i tipologia d’obres. També s’ha valorat positivament aquelles formacions que fan
una aposta, en el seu repertori, d’obres d’autors catalans.
Criteri b2. La innovació i l’originalitat del repertori, fins a 10 punts. S’ha valorat positivament
la recuperació d’obres poc conegudes, la inclusió d’obres de risc, d’autors contemporanis i
d’altres gèneres com el jazz, música de cinema i músiques populars. També s’ha considerat
positivament les formacions que fan un esforç per estrenar obres de joves compositors,
sobretot de l’àmbit català.
Criteri b3. La incorporació de propostes adreçades a la captació de públics, fins a 10 punts.
En aquest apartat s’han considerat els concerts adreçats a públic familiar, a públic escolar i
aquelles propostes en què han col·laborat amb altres formacions de música, dansa o han
integrat una direcció escènica al concert. També s’ha valorat positivament la incorporació de
nous formats com audiovisuals, i en general aquelles propostes amb un format que pot
suscitar un interès de públics que no són habituals en els concerts de les orquestres.
Criteri c. Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 40 punts). S’ha
valorat:
Criteri c1. L’existència i grau d’interès d’un programa pedagògic i social, fins a 20 punts.
S’han considerat tots aquells projectes i activitats que serveixen per acostar les activitats de
l’orquestra a la ciutadania, com poden ser: projectes participatius adreçats tant a la
ciutadania en general com a col·lectius i grups amateurs, assajos oberts, masterclass,
xerrades divulgatives, programes per acostar la música a diferents col·lectius (hospitals,
presons, tercera edat, persones amb risc d’exclusió social, entre d’altres), convenis de
col·laboració amb conservatoris per incorporar alumnes en pràctiques professionals, acords
amb escoles per tal de millorar l’educació musical dels alumnes i polítiques de preus amb
col·lectius amb dificultats, entre d’altres.
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Criteri c2. L’existència i coherència de les estratègies de comunicació i difusió del projecte,
fins a 20 punts. S’ha valorat positivament aquelles orquestres que disposen d’un pla de
comunicació integral o, en el seu defecte, s’han valorat les accions concretes de
comunicació que realitzen, tals com: disposar de web pròpia, utilitzar xarxes socials, fer
difusió als mitjans de comunicació locals, comarcals o nacionals, disposar de base de dades
i fer difusió de les seves activitats de forma regular, tenir imatge gràfica i fer impressió dels
seus programes.
Criteri d. Activitat territorial (fins a 40 punts). S’ha valorat:
Criteri d1. Els concerts realitzats en el municipi de l’espai de residència, fins a 20 punts. S’ha
donat la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 15 o més concerts en el
municipi de residència i s’ha disminuït progressivament:
15 concerts o més
Entre 13 i 14 concerts
Entre 11 i 12 concerts
Entre 9 i 10 concerts
Entre 7 i 8 concerts
Entre 5 i 6 concerts
Entre 3 i 4 concerts
2 concerts
1 concert

20 punts
18 punts
15 punts
12 punts
10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts

Criteri d2. Les contractacions professionals en programacions estables, cicles i festivals
professionals que es facin fora del municipi de l’espai de residència, fins a 20 punts. S’ha
donat la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 25 o més concerts fora del
municipi de l’espai de residència i s’ha disminuït progressivament:
25 concerts o més
Entre 21 i 24 concerts
Entre 17 i 20 concerts
Entre 13 i 16 concerts
Entre 9 i 12 concerts
Entre 7 i 8 concerts
Entre 5 i 6 concerts
Entre 3 i 4 concerts
2 concerts
1 concert

20 punts
18 punts
15 punts
12 punts
9 punts
7 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts

Criteri e. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 30 punts). S’ha valorat:
Criteri e1. Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 10 punts. S’ha valorat
positivament la plantilla de músics que formen part de l’orquestra.
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Criteri e2. Ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 10 punts. S’ha donat la
màxima puntuació als projectes que obtenen un 70% dels ingressos per caixets o taquilla i
s’ha disminuït progressivament, establint un mínim d’un 30% dels ingressos per aquest
concepte:
70% o més del pressupost
Entre el 60% i el 69% del pressupost
Entre el 50% i el 59% del pressupost
Entre el 40% i el 49% del pressupost
Entre el 30% i 39% del pressupost

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts

Criteri e3. Patrocini i mecenatge o altres fonts de d’autofinançament, fins a 10 punts. S’ha
donat la màxima puntuació als projectes que obtenen un 15% dels ingressos per patrocini i
mecenatge i s’ha disminuït progressivament:
15 % o més del pressupost
Entre el 11% i el 14% del pressupost
Entre el 8% i 10% del pressupost
Entre 4% i 7% del pressupost
Entre l’1% i el 3% del pressupost

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts

Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:

NIF

Entitat

Activitat

Orquestra de
Associació Amics de
Cambra de
G65718124 l'Orquestra de
Granollers.
Cambra de Granollers
Temporada 18-19
Orquestra de Cambra Orquestra de
G62415427
Terrassa 48
Cambra Terrassa 48
Concerts de
Fundació Privada
l'Orquestra
G63152060 Música Simfònica i de
Simfònica Sant
Cambra
Cugat
Programa de suport
Associació Orquestra
G59927590
a les formacions
de Cambra Catalana
orquestrals locals
Associació Cultural
G66112608
Dibuixant el Barroc
Manfred
Associació Musical
Camerata Eduard
G65081663
Eduard Toldrà
Toldrà

Total
punts

Puntuació
a

b

c

d

e

40

37

36

33

27

173

38

26

37

40

22

163

33

28

33

30

24

148

33

23

26

16

18

116

33

16

24

21

16

110

22

26

26

13

16

103
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NIF

Entitat

Activitat

Associació Cor i
G62334925 Orquestra Simfònica
Harmonia

Temporada Lírica
Ciutat de Calella
2018 - 2019

Total
punts

Puntuació
a

b

c

d

e

19

13

13

12

20

77

Procediment aplicat per atorgar el suport als cicles i festivals artístics segons
estableixen la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la base dotzena de la convocatòria i les bases específiques, una vegada
valorats els projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles
simfòniques professionals i estables segons els criteris de valoració establerts a la base
desena, l’import a concedir s’ha determinat en relació als punts assignats, donant un major
valor per punt a aquells projectes que han obtingut les puntuacions més elevades, segons
els barems establerts a la següent taula:
Total punts
176-200 punts
151-175 punts
126-150 punts
100-125 punts

Import per punt
150 €
140 €
120 €
90 €

L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total dels projectes activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació
pressupostària fixada.
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat,
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.

Quart. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de noranta-quatre mil quatre-cents deu euros (94.410.- EUR), que corresponen a
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48906 del pressupost de despeses de 2019
de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall:
NIF

Entitat

Import
concedit

Operació
comptable /
posició

G65718124

Associació Amics de l'Orquestra de
Cambra de Granollers

24.220 €

1903003045 / 1

G62415427

Orquestra de Cambra Terrassa 48

22.820 €

1903003045 / 2

G63152060

Fundació Privada Música Simfònica i de
Cambra

17.760 €

1903003045 / 3
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NIF

Entitat

G59927590

Associació Orquestra de Cambra Catalana

G66112608
G65081663

Import
concedit

Operació
comptable /
posició

10.440 €

1903003045 / 4

Associació Cultural Manfred

9.900 €

1903003045 / 5

Associació Musical Eduard Toldrà

9.270 €

1903003045 / 6

Cinquè. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta
de Govern núm. 202 de data 25 d’abril de 2019, que va aprovar la convocatòria i les
bases específiques de les subvencions destinades a finançar projectes i activitats de
les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona
ciutat), en el sentit que tot seguit es detalla:
Disminuir la quantia de cinc mil cinc-cents noranta euros (5.590.- EUR) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48906, mitjançant l’operació comptable
1902900510).
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
78.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats
impulsades dins la província de Barcelona per les entitats representatives dels
diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, l'any 2019 (exp. núm.
2019/10254).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la seva funció genèrica
de suport als projectes culturals del seu àmbit territorial, té el compromís institucional
de cooperar i donar suport a totes aquelles propostes i iniciatives que tinguin per
finalitat la preservació i el foment de la cultura en qualsevol de les seves
manifestacions, tot col·laborant amb els ens locals de la província i d’altres institucions
públiques i privades.
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És interès de l’Àrea de Cultura, donar suport a les entitats que aglutinen la
representació dels sectors culturals i dels seus professionals en els àmbits de la gestió
cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural.
L’objectiu d’aquest suport ha de revertir en la millora, impuls, defensa i
desenvolupament dels professionals del sector i de les activitats que aquestes entitats
duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del
sector en la cultura i en la societat.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de maig de
2019, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de donar suport a activitats
impulsades dins de la província de Barcelona per les entitats representatives dels
diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, l’any 2019, per un import màxim
de cent mil euros (100.000.- EUR).
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 11 de juny de 2019 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 459912.
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que s’ha celebrat el dia 5 de setembre de 2019.
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Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en què valora les sol·licituds
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 2 a) del decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB
de data 23 de juliol de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de donar suport a activitats impulsades dins de la província
de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels
seus professionals, l’any 2019 (número convocatòria 201920195120011143) d’acord
amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i
pels imports que s’hi relacionen:
NIF

Entitat

Total
punts

Import
concedit

G58493677

Associació de professionals de la dansa de Catalunya

81

10.000,00 €

G65568933

Acadèmia catalana de la música

81

10.000,00 €

G58366675

APPEC editors de revistes i digitals

75

10.000,00 €

G60227105

Associació d’empreses de teatre a Catalunya

73

10.000,00 €

G60963089

Associació de museòlegs de Catalunya

71

1.196,01 €

G08824609

ARC- Associació professional
promotors i mànagers de Catalunya

de

representants,

70

1

2

5.000,00 €
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NIF

Total
punts

Entitat

Import
concedit

Associació d'escoles de dansa autoritzades

66

G08880148

Associació d'editors en llengua catalana

65

5.000,00 €

G62411376

Associació professional de teatre per a tots els públics –
TTP

65

5.000,00 €

G25314048

Coordinadora de centres d'estudis de parla catalana

65

5.000,00 €

G58205857

Associació professional d'il·lustradors de Catalunya

65

5.000,00 €

G63748925

Associació de professionals de circ de Catalunya, APCC

65

5.000,00 €

64

3.000,00 €

64

3.000,00 €

G58868167
G60291408

Associació de músics de jazz i música moderna de
Catalunya
Associació de professionals de la gestió cultural de
Catalunya

3.372,57 €

2

G43575984

G58487695

PAC - Productors audiovisuals de Catalunya

59

3.000,00 €

G65953317

CRAC conservadors-restauradors associats de Catalunya

58

3.000,00 €

G58641952

Associació d'arxivers-gestors de documents de Catalunya

55

3.000,00 €

G59856781

Gremi de galeries d'art de Catalunya

55

3.000,00 €

G67007005

Associació promotora de dones cineastes i de mitjans
audiovisuals de Catalunya

55

3.000,00 €

G63902233

Coordinadora de festivals de cinema de Catalunya

53

3.000,00 €

1

Quantitat assignada en relació a la puntuació i el pressupost anual de despeses de l’entitat (Base 12)
2
Quantitat sol·licitada per l’entitat

Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits i pels motius que s’indiquen
les següents sol·licituds presentades:
2.1.- Per no quedar acreditada als estatuts la representativitat del sector cultural a
nivell de Catalunya (bases 2 i 5 de la convocatòria i bases específiques):
NIF

Entitat

G67023309

Associació àlbum Barcelona

G63716500

MAGMA, Associació per promoure la recerca jove

G57731564

Espai xarxa Alcover a la Fira mediterrània

G62573563

Fundació privada Photographic social vision

G61570503

Experimentem amb l'ART

2.2.- Per haver presentat un projecte de programació anual de les activitats de l’entitat,
exclòs expressament a la base segona de la convocatòria i bases específiques.
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NIF

Entitat

G58119181

Associació d’actors i directors professionals de Catalunya

G66506056

Associació plataforma d'arts de Carrer

G66981648

Associació Xàfec, xarxa de festivals de música de Catalunya

Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
activitats impulsades dins de la província de Barcelona per les entitats representatives
dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, l’any 2019, segons estableix
la convocatòria i les bases especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 90 punts.
Les sol·licituds admeses que han tingut una puntuació total igual o superior a 45 punts han
estat considerades estimades, d’acord amb el contingut de la base 10 de la convocatòria i
les bases específiques.
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, a la seva base 12, la subvenció
proposada és com a màxim del 50% del cost del projecte/activitats subvencionades.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament s’han tingut en compte els
següents criteris objectius:
1. Representativitat, solidesa i trajectòria de l’entitat sol·licitant, fins a 35 punts, en base als
següents elements:
a) Incidència de l’entitat en el seu sector/àmbit professional, fins a 10 punts valorat per
l’evolució del nombre d’associats en els darrers cinc anys.
b) Anys d’activitat de l’entitat des de la seva constitució, fins a 10 punts.
c) Estudis del sector o la professió realitzats en els darrers cinc anys, fins a un màxim de
5 punts.
d) Participació en consells, juntes, debats o assessoraments d’organismes públics, en
els darrers 3 anys fins a un màxim de 10 punts. Per tal de poder obtenir puntuació en
aquest apartat, caldrà aportar documentació on s’acrediti aquesta participació.
2. Capacitat d’organització i d’innovació de l’entitat, que es valorarà en base a la quantitat i
tipologia de les activitats programades durant l’any 2019, a la solvència i capacitat
tècnica de l’entitat, i als projectes/convenis comuns amb altres entitats del sector o
d’altres sectors, fins a 15 punts.
3. Estratègies de comunicació i difusió de les activitats i de relacions amb la comunitat, fins
a un màxim de 10 punts. Es valorarà l’existència i coherència d’un pla de comunicació,
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presència activa a les xarxes socials, l’existència d’una agenda d’activitat, la publicació
d’un butlletí amb periodicitat regular, l’edició de llibres o revistes especialitzades i tots
aquells elements que es considerin adients per a difondre les activitats de l’entitat.
4. Qualitat i innovació del projecte presentat, avaluada pel seu grau d’elaboració, concreció
i coherència de les activitats descrites, en relació als objectius de l’entitat i de la
convocatòria, fins a 30 punts.
A l’Acadèmia de la Música, única Acadèmia representativa dels sector que s’ha presentat a
la convocatòria, li ha estat atorgada la màxima puntuació en els apartats 1, 2 i 3, tal com
s’estableix a la base 10 de la convocatòria i les bases específiques.
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:
NIF
G58493677
G65568933
G58366675
G60227105
G60963089
G08824609
G43575984
G08880148
G62411376
G25314048
G58205857
G63748925
G58868167
G60291408
G58487695
G65953317
G58641952
G59856781

C1
(35)

C2
(15)

C3
(10)

C4
(30)

Total
(90)

34

15

6

26

81

35

15

10

21

81

APPEC editors de revistes i digitals
Associació d’empreses de teatre de
Catalunya

34

12

9

20

75

25

12

8

28

73

Associació de museòlegs de Catalunya

33

10

8

20

71

23

13

7

27

70

27

9

5

25

66

29

10

6

20

65

22

10

7

26

65

27

11

6

21

65

21

12

9

23

65

23

12

7

23

65

26

8

8

22

64

24

10

7

23

64

18

9

7

25

59

21

8

7

22

58

24

5

7

19

55

19

7

8

21

55

Entitat
Associació de professionals de la
dansa de Catalunya
Acadèmia catalana de la música

ARC- Associació professional de
representants, promotors i mànagers
de Catalunya
Associació
d'escoles
de
dansa
autoritzades
Associació
d'editors
en
llengua
catalana
Associació professional de teatre per a
tots els públics – TTP
Coordinadora de centres d'estudis de
parla catalana
Associació professional d'il·lustradors
de Catalunya
Associació de professionals de circ de
Catalunya, APCC
Associació de músics de jazz i música
moderna de Catalunya
Associació de professionals de la
gestió cultural de Catalunya
PAC - Productors audiovisuals de
Catalunya
CRAC- Conservadors restauradors
associats de Catalunya
Associació
d'arxivers-gestors
de
documents de Catalunya
Gremi de galeries d'art de Catalunya
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NIF
G67007005
G63902233

Entitat
Associació promotora de dones
cineastes i de mitjans audiovisuals de
Catalunya
Coordinadora de festivals de cinema de
Catalunya

C1
(35)

C2
(15)

C3
(10)

C4
(30)

Total
(90)

11

9

9

26

55

17

10

6

20

53

Procediment aplicat per atorgar el suport a les activitats impulsades dins de la
província de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors culturals
i/o dels seus professionals, segons estableixen la convocatòria i les bases
específiques.
Tal i com estableix la base dotzena de la convocatòria i les bases específiques, una vegada
valorats els projectes/activitats de les entitats representatives del sector cultural segons els
criteris de valoració establerts a la base desena, i en funció de la disponibilitat
pressupostària, l’import a concedir s’ha determinat en relació als punts assignats, de la
següent manera:
 Es proposa atorgar una subvenció de 10.000 € als projectes que han obtingut una
puntuació entre 75 i 90 punts o bé el pressupost anual de despeses de l’entitat es
superior a 200.000€ i han obtingut una puntuació mínima de 70 punts.
 Es proposa atorgar una subvenció de 5.000 € als projectes que han obtingut una
puntuació entre 65 i 74,9 punts i el seu pressupost és inferior als 200.000 €
 El pressupost que ha restat després d’atorgar els imports als projectes que han obtingut
una puntuació igual o superior als 65 punts (20.000 €) s’ha distribuït, de forma
proporcional en relació als punts assignats, entre els sol·licitants que han obtingut una
puntuació entre 45 i 64,9 punts (en total 463 punts), de manera que l’import/punt
resultant ha estat de 43,20€. Aquest import s’ha multiplicat pels punts atorgats a cada
projecte.
S’ha verificat que l’import proposat no superi el 50% del pressupost del projecte. No hi ha
hagut cap cas que es trobi en aquesta situació.
Igualment, s’ha comprovat que l’import resultant no fos més gran que l’import sol·licitat
per l’entitat. S’ha detectat que dues entitats han sol·licitat un import inferior al que els
pertocava, el que ha suposat una diferència de 5.431,42€.
Amb els 5.431,42€ sobrants per l’ajustament esmentat, s’ha fet un segon repartiment
entre els projectes que tenen una valoració entre 45 i 64,9 punts i, com a resultat, s’ha
pogut atorgar 11,73€ més per punt de valoració.
Feta la nova distribució, han tornat a quedar 1.520,26€, que han servit per complementar
l’import de l’única entitat que no arribava a 3.000€, màxima quantitat fixada a la
convocatòria i les bases per a aquest tram de puntuació.
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Finalitzat tot el procediment esmentat per al repartiment de l’import consignat a la
convocatòria, resten 1.431,42€ que seran retornats a la corresponent aplicació
pressupostària.

Quart. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de noranta-vuit mil cinc-cents seixanta vuit euros amb cinquanta vuit cèntims
(98.568,58.- EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48916 del
pressupost de despeses de 2019 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
següent detall:
Entitat

Import
concedit

Operació
comptable/posició

G58493677

Associació de professionals de la dansa de
Catalunya

10.000,00 €

1903003485/01

G65568933

Acadèmia catalana de la música

10.000,00 €

1903003485/02

G58366675

APPEC editors de revistes i digitals

10.000,00 €

1903003485/03

G60227105

Associació d’empreses de teatre a Catalunya

10.000,00 €

1903003485/04

G60963089

Associació de museòlegs de Catalunya

1.196,01 €

1903003485/05

G08824609

ARCAssociació
professional
de
representants, promotors i mànagers de
Catalunya

5.000,00 €

1903003485/06

G43575984

Associació d'escoles de dansa autoritzades

3.372,57 €

1903003485/07

G08880148

Associació d'editors en llengua catalana

5.000,00 €

1903003485/08

5.000,00 €

1903003485/09

5.000,00 €

1903003485/10

5.000,00 €

1903003485/11

5.000,00 €

1903003485/12

3.000,00 €

1903003485/13

3.000,00 €

1903003485/14

3.000,00 €

1903003485/15

3.000,00 €

1903003485/16

3.000,00 €

1903003485/17

NIF

G62411376
G25314048
G58205857
G63748925
G58868167
G60291408
G58487695
G65953317
G58641952

Associació professional de teatre per a tots
els públics – TTP
Coordinadora de centres d'estudis de parla
catalana
Associació professional d'il·lustradors de
Catalunya
Associació de professionals de circ de
Catalunya, APCC
Associació de músics de jazz i música
moderna de Catalunya
Associació de professionals de la gestió
cultural de Catalunya
PAC - Productors audiovisuals de Catalunya
CRAC conservadors-restauradors associats
de Catalunya
Associació d'arxivers-gestors de documents
de Catalunya
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NIF
G59856781
G67007005
G63902233

Entitat
Gremi de galeries d'art de Catalunya
Associació promotora de dones cineastes i de
mitjans audiovisuals de Catalunya
Coordinadora de festivals de cinema de
Catalunya

Import
concedit

Operació
comptable/posició

3.000,00 €

1903003485/18

3.000,00 €

1903003485/19

3.000,00 €

1903003485/20

Cinquè. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment previst a l’acord de Junta de
Govern núm. 306 de data 30 de maig de 2019, d’aprovació de la convocatòria i les
bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades dins la
província de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors culturals
i/o dels seus professionals, l’any 2019, en el sentit que tot seguit es detalla:
Disminuir la quantia de mil quatre-cents trenta-un euros amb quaranta-dos cèntims
(1.431,42 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48916 del
pressupost de despeses de 2019, mitjançant l’operació comptable 1902900570.
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
79.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment les subvencions atorgades a favor d'entitats sense finalitat de lucre,
per al 2018, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona (exp. núm.
2018/0000900).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
En data 8 de febrer de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar la convocatòria i les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor d’entitats sense finalitat
de lucre per al 2018, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona (Número de la
convocatòria 201820185120009573) (registre d’acords 20/2018).
En data 19 de juliol de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
resoldre la convocatòria 9573/2018 destinada a finançar activitats de cultura popular i
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
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2018, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre (registre d’acords
368/2018).
En l’esmentada resolució de data 19 de juliol de 2018 (registre de resolucions
368/2018) figurava l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents:
Núm. Operació
Comptable

NIF

Entitat

Projecte

Assoc. Pessebrista Santa
Diorames i Pessebres 2018
Creu de Cabrils
1803002079/021 G61562435 Castellers de Badalona
Jornada del Micaquet
Hermandad R. A. Las
1803002079/032 G58440918
Romería del Rocío 2018
Marismas
Exposició
itinerant
"El
Assoc. Tonis Olesa de
1803002079/041 G66873407
Transport amb energies de
Montserrat
sang"
A.C.A. Ntra. Sra. del Rocío
1803002079/043 G58102591
Festival de Coros Solidaris
Los Romeros
1803002079/047 G08713349 Círcol Catòlic de Badalona
Els pastorets del segle XXI
Centro Cultural Andaluz Blas Matinales
y
Veladas
1803002079/048 G58137845
de Infante
Flamencas
Assoc. Juv. Colla Diables els
1803002079/050 G65007619 Cabrons de Vilanova del Cultura del món del foc
Camí
Promovem la imatgeria
1803002079/055 G61346151 Drac i Diables de la Sagrera festiva del barri de la
Sagrera de Barcelona
Centre Cultural García Lorca Fiestas de la primavera
1803002079/057 G08990848
A. A. Nou Barris
"Cruces de Mayo"
Hermandad
Rociera
1803002079/058 G60480985
Romería del Rocio
Andaluza de Rubí
As.
Confrareses
de El
món
confrare
de
1803002079/059 G65075228
Barcelona
Barcelona en la Processó
Asociación Centro Cultural
1803002079/061 G58324856 Andaluz y Artístico Manuel Cultura Musical 2018
de Falla
Asociación Casa de Valencia
1803002079/063 G58304999
Falles Gavà 2018
de Gavà
Escola
de
Música
1803002079/076 G59707620 Associació Cultural Leza
Tradicional
1803002079/080 G59186577 Amics de la Sardana d'Artés 35è Sarau Artesenc
1803002079/011 G66457508

1803002079/085 G08813727 Casa de Soria en Barcelona
Colla de Geganters de Sant
1803002079/086 G58995697
Joan Despí
Associació
Cuitural
i
1803002079/087 G59478446 Reacreativa "Grup Pa, Vi i
Moltó"

Import
Concedit
2018
740,00 €
1.377,27 €
639,00 €
1.453,78 €
1.006,28 €
1.351,76 €
937,67 €
1.300,00 €
1.606,81 €
914,80 €
731,84 €
1.300,00 €
891,93 €
869,06 €
983,41 €
1.479,29 €

Actuación grupos año 2018 1.006,28 €
Tres Tombs de Sant Joan
1.997,94 €
Despí
Nit Marinera

869,06 €
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Núm. Operació
Comptable
1803002079/089
1803002079/090
1803002079/093

1803002079/096

1803002079/097
1803002079/101
1803002079/121
1803002079/124
1803002079/126
1803002079/133
1803002079/136
1803002079/137
1803002079/138
1803002079/140
1803002079/148
1803002079/153
1803002079/157
1803002079/160
1803002079/166
1803002079/180
1803002116/009

NIF

Entitat

Projecte

Trobades de puntaires .
Associació Puntaires del Organització XXI Trobada
G62951041
Districte de Sant Andreu
de Puntaires de la nostra
associació
As.
Colles
Sardanistes VI Concurs de Sardanes de
G63147615
Laietans
Ciutat Vella
Assoc. Concurs d'habilitats 56è Concurs de Gossos
G58863408 de Gossos d'Atura de d'Atura de Castellar de
Castellar de N'Hug
n'Hug
Restauració i millora de la
Grup de Correfoc del Follet i imatgeria festiva del grup
G62311311 la Fantasma de Sant Feliu de del correfoc del Follet i la
Codines
Fantasma, dins la Trobada
Infernal i la Festa Major
Cicle de Concerts a Nou
G61198826 Fundació Privada Procat
Barris
Fiesta Mayor. La cultura
V59365064 C. C. A. Casa Sevilla del Prat
andaluza
Catifes de Flors Corpus
G63490973 Cultura i Tradició
2018 Ripollet
Agrupació Sardanista de 43è Aplec de Sardanes de
G59516484
Tona
tardor
Colla Castellera Llunàtics Associació
Castellera
G66056763
UPC Vilanova
Llunàtics UPC Vilanova
Centro
Aragonés
de
G61440707
Festividad del Pilar
Terrassa
I
Trobada
Corals
Casa de Baena Assoc. Cult.
G58379421
Andaluses
"Casa
de
Andaluza en Cataluña
Baena"
Associació Cultural Ball de
G65311615 Diables de Caldes de XXV Anys Cremant l'Olla
Montbui
Grup Sardanista Dintre el Festa
d'homenatge
a
G59152405
Bosc
Francesc Juanola
Associació Festa de la
G60944592
Festa de la Fil·loxera
Fil·loxera
Secció
Sardanista
de 25 anys de Martorell Ciutat
G59945212
Martorell
Pubilla
2a Fase de renovació
Associació Colla de Diables
G65373599
vestuari Colla de Diables
Rubeo Diablorum
Rubeo Diablorum
Casa de Cantabria en Fiestas patronales Virgen
G58066168
Barcelona
de la Bien Aparecida
Asociación Andaluza Hijos
G58020991
XXXIX Fiesta del Ajoblanco
de Almachar
Assoc. Bastoners de Sant 200 Aniversari Bastoners
G63802946
Quintí de Mediona
de Sant Quintí de Mediona
Hermandad
Rociera
G60545639
Romeria del Rocio
Andaluza del Santo Ángel
Geganters i Grallers de XIX Diada Gegantera al
G62187166
Casablanca
Barri de Casablanca

Import
Concedit
2018
1.300,75 €
1.500,00 €
777,58 €

1.683,33 €

731,84 €
1.275,25 €
846,19 €
1.074,89 €
1.657,82 €
1.006,28 €
1.000,00 €
1.326,26 €
1.500,00 €
1.326,26 €
1.581,31 €
400,00 €
800,45 €
1.006,28 €
1.029,15 €
891,93 €
1.555,80 €
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Núm. Operació
Comptable

NIF

Entitat

1803002116/012 G08489213

Centro
Aragonés
Barcelona

1803002116/016 G62434022

Fomarians Diables de Sant
Climent de Llobregat

1803002116/017 G63195630

Associació Fira de Santa
Llúcia

de

Associació
Cultural
Catalunya Sardanista
Associació
Cultural
Els
1803002116/023 G65286353
Templers de Piug-Reig
1803002116/020 G65256851

1803002116/027 G63773402 Espai País Valencià
1803002116/031 J58126061
1803002116/039 G60429743
1803002116/046 G63767115
1803002116/047 G65812604

1803002116/051 G60819166
1803002116/052 G58202979
1803002116/056 V62395520
1803002116/062 G62879705
1803002116/063 G65232274

1803002116/065 G66683699
1803002116/068 G58128737
1803002116/069 G58106196
1803002116/071 G66039884
1803002116/072 G08659468

Import
Concedit
2018

Projecte

ACAC Hdad. Ntra. Sra.
Rocío de Pineda de Mar
CCA Hdad. Ntra. Sra. Rocío
Divina Pastora de Mataró
Diables de Sant Cugat
Coordinadora d'Entremesos
de
Cultura
Popular
i
Tradicional de Sant Cugat
del Vallès
Associació Cultural Casa de
Castilla y León en el Vallès
Oriental
Hermandad
Rociera
Andaluza B. C. Pastora
Almonteña
Colla Jove de l'Hospitalet de
Llobregat
Assoc. d'Amics del gegants
Ramon i Lola
Associació
Colla
de
Geganters de Sant Feliu de
Codines

Festes del Raval 2018
(Centro
Aragonés
de
Barcelona)
Consolidació del Ball dels
Fomarians
25a Diada de les tradicions
i els costums nadalencs a
Catalunya - Fira de Santa
Llúcia
22è Concert de sardanes i
música per cobla
Festa dels Templers de
Puig-Reig
DESPERTAFOLK! Jornada
Tradicional i popular de
l'antiga Corona d'Aragó
Diada
Nacional
de
Catalunya

1.351,76 €
1.708,83 €
1.275,25 €
1.275,25 €
1.275,25 €
960,54 €
1.006,28 €

Romería de Mataró

1.097,76 €

Encabronada 2018

2.223,06 €

8a Trobada de Balls i
1.250,00 €
Entremesos de Catalunya
"Fiesta de la Casa, Día de
la Comunidad de C. y L. Y
Día de Sant Jordi
Romería del
Catalunya

Rocio

en

Festes de Santa Eulàlia

960,54 €
1.402,77 €
1.000,00 €

25è Aniversari del Bou de
Barcelona

846,19 €

Renovació
geganta

708,00 €

vestuari

Fórum
de
culturas
Foro de Cultura Popular y populares y tradicionales
846,19 €
Tradicional de l'Hospitalet
de
L'Hospitalet
de
Llobregat
Centro C. R. A. Nuestra. Sra.
33 Aniversario del Centro
325,00 €
de la Esperanza
XXXIII Festival Musical
Cova da Serpe de Barcelona
869,06 €
Intercultural Galego
A.C. Cofradía Cristo de la
Setmana Santa 2018
1.006,28 €
Buena Muerte
Joventut Catòlica
Pastorets de Molins de Rei
960,54 €
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Núm. Operació
Comptable

NIF

Entitat

Assoc. Ball de Diables del
Prat
Ball de Diablesses i Diables
1803002116/078 G62847629
de la Geltrú
Germandat de Trabucaires,
1803002116/079 G58368150 Geganters i Grallers de Sant
Andreu
Peña Taurina Angel Leria de
1803002116/083 G58329228
Zarza Capilla
1803002116/075 G67073825

1803002116/087 G65504847
1803002116/101 G66988932

1803002116/102 G58518655

1803002116/103 G66794017
1803002116/105 G61302576
1803002116/113 G64609977
1803002116/117 G17887647
1803002116/119 G58766197
1803002116/122 G60309648
1803002116/123 G58061011
1803002116/136 G58963794
1803002116/137 G65327348
1803002116/139 G60401643
1803002116/142 G65566606
1803002116/143 G66879917
1803002116/152 G08531402

Projecte
Ball de Diables
Renovació de material de
música tradicional i popular
Actes de Festa Major 2018

Import
Concedit
2018
1.074,89 €
846,19 €
1.581,31 €

Semana Cultural 2018 32
846,19 €
ediciones
Renovació i presentació del
Ball de Diables de Sant
vestuari del Ball de Diables 1.555,80 €
Quintí de Mediona
de Sant Quintí de Mediona
Exposició
Nans
i
Associació
Nans
i
Capgrossos de Terrassa
750,00 €
Capgrossos de Terrassa
2018
Renovació i restauració
d’escenografies, vestuari i
Foment de Cultura de la
altres
millores
a
937,67 €
Parròquia de Súria
l'espectacle "Els pastorets
de Súria"
Asossiació de Dimonis del
Coneix Bon Pastor
1.555,80 €
Bon Pastor
Jornades Culturals del XXI
Agrupación Cultural Galega
Aniversari de l'Agrupación
846,19 €
Agarimos
Cultural Galega Agarimos
Geganters i Grallers de Celebrem el 30 aniversari
700,00 €
Sentmenat
dels Gegants
Cor de carxofa, associació VII Mostra Nacional de
1.350,00 €
de Foment del Glosat
Cançó Improvisada
Castellers de Terrassa
Castellers de Terrassa
1.683,33 €
Commemoració del 25è
Ball de diables Magnus de
aniversari de la Colla Ball 1.402,77 €
Vilobí del Penedès
de Diables Magnus
Falamos
de
Galicia,
Irmandade Galega de Rubí
960,54 €
Falamos de Cultura
Centre Andalús de Nueva
Activitats anuals
800,45 €
Carteya
Associació de Geganters i
Perruques
i
renovació
Grallers del Carrer de la
937,67 €
vestuari gegants pubills
Riera de Vic
Grup de Drac i Diables de Celebració Correfoc 35è
1.530,30 €
Santa Margarida de Montbui Aniversari
Associació Diables Maurina VIII Diada de la Colla
1.530,30 €
de Terrassa
Diables de la Maurina
Assoc. Flamenca Andaluza
Activitats anuals
914,80 €
Rosi Ugal
Societat recreativa i cultural Premi Vilafranca Cultura
1.504,79 €
La Principal
2018
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Núm. Operació
Comptable

NIF

1803002116/153 G60550555
1803002116/155 G59613554
1803002116/160 G60665817
1803002116/165 G58228818

1803002116/167 G65758757

1803002116/168 G59881763
1803002116/170 G65769937

Entitat

Projecte

Import
Concedit
2018

Certamen de Saetas y
Asociación Cultural Andaluza
Feria de Abril de Barcelona
983,41 €
Hermandad La Armonía
en Cataluña
Associació de pessebristes Pessebre Monumental amb
500,00 €
de Mataró
moviment i canvi d'escenes
Associació d'Amics del Drac
Tomb de foc 2018
1.632,32 €
de la Geltrú
Organització
arribada
Centre Cultural Els Propis
Flama del Canigó a Nou 1.074,89 €
Barris
Expansió,
Colla
Gegantera
de desenvolupament
i
500,00 €
Montesquiu
consolidació de la Colla
Gegantera de Montesquiu
Creació de la vestimenta
Gegants de Martorell
de la gegantona Diablessa
850,00 €
de Martorell
Llegenda de la bastarda. El
Colla de Diables de Lliçà
1.759,84 €
fill del diable

A l’apartat 3 de la convocatòria 9573/2018 relatiu al període d’execució s’estableix que
el període d’execució serà entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
A l’apartat 22 de la convocatòria 9573/2018 relatiu al termini i forma de justificació
s’estableix que les subvencions hauran de justificar-se com a màxim el dia 28 de febrer
de 2019.
Així mateix, l’apartat 21 de la convocatòria 9573/2018 estableix que:
“
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.”

Malgrat els requeriments i les notificacions adreçades a les entitats esmentades
anteriorment, aquestes no han presentat la documentació de la justificació o bé, no ha
esmenat la documentació justificativa presentada.
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FONAMENTS DE DRET
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017),
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada
justificació de la subvenció.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb l’apartat sisè, punt I. 2 a) del decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB
de data 23 de juliol de 2019, que estableix que l’aprovació de la convocatòria i la
concessió de subvencions en concurrència correspon a la Junta de Govern, per
delegació de la Presidència i que, atès que la competència per a la revocació no esta
delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, la revocació dels
ajuts no justificats.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. REVOCAR inicialment les subvencions següents atorgades a
Núm. Operació
Comptable

NIF

1803002079/011 G66457508
1803002079/021 G61562435
1803002079/032 G58440918
1803002079/041 G66873407
1803002079/043 G58102591
1803002079/047 G08713349
1803002079/048 G58137845
1803002079/050 G65007619

Entitat

Projecte

Assoc. Pessebrista Santa
Diorames i Pessebres 2018
Creu de Cabrils
Castellers de Badalona
Jornada del Micaquet
Hermandad
R.
A.
Las
Romería del Rocío 2018
Marismas
Exposició
itinerant
"El
Assoc. Tonis Olesa de
Transport amb energies de
Montserrat
sang"
A.C.A. Ntra. Sra. del Rocío
Festival de Coros Solidaris
Los Romeros
Círcol Catòlic de Badalona
Els pastorets del segle XXI
Centro Cultural Andaluz Blas Matinales
y
Veladas
de Infante
Flamencas
Assoc. Juv. Colla Diables els
Cabrons de Vilanova del Cultura del món del foc
Camí

Import
Concedit
2018
740,00 €
1.377,27 €
639,00 €
1.453,78 €
1.006,28 €
1.351,76 €
286,69 €
1.300,00 €
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Núm. Operació
Comptable

NIF

1803002079/055 G61346151
1803002079/057 G08990848
1803002079/058 G60480985
1803002079/059 G65075228
1803002079/061 G58324856
1803002079/063 G58304999
1803002079/076 G59707620
1803002079/080 G59186577
1803002079/085 G08813727
1803002079/086 G58995697
1803002079/087 G59478446

1803002079/089 G62951041
1803002079/090 G63147615
1803002079/093 G58863408

1803002079/096 G62311311

1803002079/097 G61198826
1803002079/101 V59365064
1803002079/121 G63490973
1803002079/124 G59516484
1803002079/126 G66056763
1803002079/133 G61440707

Entitat

Projecte

Promovem la imatgeria
festiva del barri de la
Sagrera de Barcelona
Centre Cultural García Lorca Fiestas de la primavera
A. A. Nou Barris
"Cruces de Mayo"
Hermandad
Rociera
Romería del Rocio
Andaluza de Rubí
As.
Confrareses
de El
món
confrare
de
Barcelona
Barcelona en la Processó
Asociación Centro Cultural
Andaluz y Artístico Manuel de Cultura Musical 2018
Falla
Asociación Casa de Valencia
Falles Gavà 2018
de Gavà
Escola
de
Música
Associació Cultural Leza
Tradicional
Amics de la Sardana d'Artés
35è Sarau Artesenc
Drac i Diables de la Sagrera

Casa de Soria en Barcelona
Colla de Geganters de Sant
Joan Despí
Associació
Cultural
i
Recreativa "Grup Pa, Vi i
Moltó"

Actuación grupos año 2018
Tres Tombs de Sant Joan
Despí
Nit Marinera

Trobades de puntaires .
del Organització XXI Trobada
de Puntaires de la nostra
associació
As.
Colles
Sardanistes VI Concurs de Sardanes de
Laietans
Ciutat Vella
Assoc. Concurs d'habilitats 56è Concurs de Gossos
de
Gossos
d'Atura
de d'Atura de Castellar de
Castellar de N'Hug
n'Hug
Restauració i millora de la
Grup de Correfoc del Follet i imatgeria festiva del grup
la Fantasma de Sant Feliu de del correfoc del Follet i la
Codines
Fantasma, dins la Trobada
Infernal i la Festa Major
Cicle de Concerts a Nou
Fundació Privada Procat
Barris
Fiesta Mayor. La cultura
C. C. A. Casa Sevilla del Prat
andaluza
Catifes de Flors Corpus
Cultura i Tradició
2018 Ripollet
Agrupació Sardanista de 43è Aplec de Sardanes de
Tona
tardor
Colla Castellera Llunàtics Associació
Castellera
UPC Vilanova
Llunàtics UPC Vilanova
Centro Aragonés de Terrassa Festividad del Pilar
Associació Puntaires
Districte de Sant Andreu

Import
Concedit
2018
1.606,81 €
914,80 €
731,84 €
127,00 €
891,93 €
869,06 €
983,41 €
1.479,29 €
1.006,28 €
187,44 €
869,06 €

1.300,75 €
400,00 €
777,58 €

1.683,33 €

731,84 €
1.275,25 €
846,19 €
62,64 €
1.657,82 €
1.006,28 €
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Núm. Operació
Comptable

NIF

1803002079/136 G58379421
1803002079/137 G65311615
1803002079/138 G59152405
1803002079/140 G60944592
1803002079/148 G59945212
1803002079/153 G65373599
1803002079/157 G58066168
1803002079/160 G58020991
1803002079/166 G63802946
1803002079/180 G60545639
1803002116/009 G62187166
1803002116/012 G08489213
1803002116/016 G62434022
1803002116/017 G63195630
1803002116/020 G65256851
1803002116/023 G65286353
1803002116/027 G63773402
1803002116/031 J58126061
1803002116/039 G60429743
1803002116/046 G63767115
1803002116/047 G65812604

Import
Concedit
2018

Entitat

Projecte

Casa de Baena Assoc. Cult.
Andaluza en Cataluña
Associació Cultural Ball de
Diables
de
Caldes
de
Montbui
Grup Sardanista Dintre el
Bosc
Associació Festa de la
Fil·loxera
Secció
Sardanista
de
Martorell

I Trobada Corals Andaluses
"Casa de Baena"

1.000,00 €

XXV Anys Cremant l'Olla

1.326,26 €

Festa
d'homenatge
Francesc Juanola

a

Festa de la Fil·loxera

25 anys de Martorell Ciutat
Pubilla
2a Fase de renovació
Associació Colla de Diables
vestuari Colla de Diables
Rubeo Diablorum
Rubeo Diablorum
Casa de Cantabria en Fiestas patronales Virgen
Barcelona
de la Bien Aparecida
Asociación Andaluza Hijos de
XXXIX Fiesta del Ajoblanco
Almachar
Assoc. Bastoners de Sant 200 Aniversari Bastoners
Quintí de Mediona
de Sant Quintí de Mediona
Hermandad
Rociera
Romeria del Rocio
Andaluza del Santo Ángel
Geganters i Grallers de XIX Diada Gegantera al
Casablanca
Barri de Casablanca
Festes del Raval 2018
Centro
Aragonés
de
(Centro
Aragonés
de
Barcelona
Barcelona)
Fomarians Diables de Sant Consolidació del Ball dels
Climent de Llobregat
Fomarians
25a Diada de les tradicions
Associació Fira de Santa i els costums nadalencs a
Llúcia
Catalunya - Fira de Santa
Llúcia
Associació Cultural Catalunya 22è Concert de sardanes i
Sardanista
música per cobla
Associació
Cultural
Els Festa dels Templers de
Templers de Puig-Reig
Puig-Reig
DESPERTAFOLK! Jornada
Espai País Valencià
Tradicional i popular de
l'antiga Corona d'Aragó
ACAC Hdad. Ntra. Sra. Rocío Diada
Nacional
de
de Pineda de Mar
Catalunya
CCA Hdad. Ntra. Sra. Rocío
Romería de Mataró
Divina Pastora de Mataró
Diables de Sant Cugat
Encabronada 2018
Coordinadora d'Entremesos
de
Cultura
Popular
i 8a Trobada de Balls i
Tradicional de Sant Cugat del Entremesos de Catalunya
Vallès

183,36 €
1.326,26 €
1.581,31 €
400,00 €
800,45 €
1.006,28 €
1.029,15 €
891,93 €
1.555,80 €
1.351,76 €
1.708,83 €
1.275,25 €
1.275,25 €
1.275,25 €
960,54 €
1.006,28 €
1.097,76 €
2.223,06 €
1.250,00 €
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Núm. Operació
Comptable

NIF

1803002116/051 G60819166
1803002116/052 G58202979
1803002116/056 V62395520
1803002116/062 G62879705
1803002116/063 G65232274
1803002116/065 G66683699
1803002116/068 G58128737
1803002116/069 G58106196
1803002116/071 G66039884
1803002116/072 G08659468
1803002116/075 G67073825
1803002116/078 G62847629
1803002116/079 G58368150
1803002116/083 G58329228
1803002116/087 G65504847
1803002116/101 G66988932

1803002116/102 G58518655
1803002116/103 G66794017
1803002116/105 G61302576
1803002116/113 G64609977

Import
Concedit
2018

Entitat

Projecte

Associació Cultural Casa de
Castilla y León en el Vallès
Oriental
Hermandad
Rociera
Andaluza B. C. Pastora
Almonteña
Colla Jove de l'Hospitalet de
Llobregat
Assoc. d'Amics del gegants
Ramon i Lola
Associació
Colla
de
Geganters de Sant Feliu de
Codines

"Fiesta de la Casa, Día de
la Comunidad de C. y L. Y
Día de Sant Jordi
Romería del
Catalunya

Rocio

en

Festes de Santa Eulàlia

960,54 €
1.402,77 €
1.000,00 €

25è Aniversari del Bou de
Barcelona

846,19 €

Renovació vestuari geganta

708,00 €

Fórum
de
culturas
Foro de Cultura Popular y
populares y tradicionales de
Tradicional de l'Hospitalet
L'Hospitalet de Llobregat
Centro C. R. A. Nuestra. Sra.
33 Aniversario del Centro
de la Esperanza
XXXIII Festival Musical
Cova da Serpe de Barcelona
Intercultural Galego
A.C. Cofradía Cristo de la
Setmana Santa 2018
Buena Muerte
Joventut Catòlica
Pastorets de Molins de Rei
Assoc. Ball de Diables del
Ball de Diables
Prat
Ball de Diablesses i Diables Renovació de material de
de la Geltrú
música tradicional i popular
Germandat de Trabucaires,
Geganters i Grallers de Sant Actes de Festa Major 2018
Andreu
Peña Taurina Angel Leria de Semana Cultural 2018 32
Zarza Capilla
ediciones
Renovació i presentació del
Ball de Diables de Sant
vestuari del Ball de Diables
Quintí de Mediona
de Sant Quintí de Mediona
Exposició
Nans
i
Associació
Nans
i
Capgrossos de Terrassa
Capgrossos de Terrassa
2018
Renovació i restauració
Foment de Cultura de la d’escenografies, vestuari i
Parròquia de Súria
altres millores a l'espectacle
"Els pastorets de Súria"
Asossiació de Dimonis del
Coneix Bon Pastor
Bon Pastor
Jornades Culturals del XXI
Agrupación Cultural Galega
Aniversari de l'Agrupación
Agarimos
Cultural Galega Agarimos
Geganters i Grallers de Celebrem el 30 aniversari
Sentmenat
dels Gegants

846,19 €
325,00 €
869,06 €
1.006,28 €
960,54 €
1.074,89 €
846,19 €
1.581,31 €
846,19 €
1.555,80 €
750,00 €

937,67 €
1.555,80 €
846,19 €
700,00 €
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Núm. Operació
Comptable

NIF

1803002116/117 G17887647
1803002116/119 G58766197
1803002116/122 G60309648
1803002116/123 G58061011
1803002116/136 G58963794
1803002116/137 G65327348
1803002116/139 G60401643
1803002116/142 G65566606
1803002116/143 G66879917
1803002116/152 G08531402
1803002116/153 G60550555
1803002116/155 G59613554
1803002116/160 G60665817
1803002116/165 G58228818

1803002116/167 G65758757

1803002116/168 G59881763
1803002116/170 G65769937

Entitat

Projecte

Cor de carxofa, associació de VII Mostra Nacional de
Foment del Glosat
Cançó Improvisada
Castellers de Terrassa
Castellers de Terrassa
Commemoració del 25è
Ball de diables Magnus de
aniversari de la Colla Ball
Vilobí del Penedès
de Diables Magnus
Falamos
de
Galicia,
Irmandade Galega de Rubí
Falamos de Cultura
Centre Andalús de Nueva
Activitats anuals
Carteya
Associació de Geganters i
Perruques
i
renovació
Grallers del Carrer de la
vestuari gegants pubills
Riera de Vic
Grup de Drac i Diables de Celebració Correfoc 35è
Santa Margarida de Montbui Aniversari
Associació Diables Maurina VIII Diada de la Colla
de Terrassa
Diables de la Maurina
Assoc. Flamenca Andaluza
Activitats anuals
Rosi Ugal
Societat recreativa i cultural Premi Vilafranca Cultura
La Principal
2018
Certamen de Saetas y Feria
Asociación Cultural Andaluza
de Abril de Barcelona en
Hermandad La Armonía
Cataluña
Associació de pessebristes Pessebre Monumental amb
de Mataró
moviment i canvi d'escenes
Associació d'Amics del Drac
Tomb de foc 2018
de la Geltrú
Organització
arribada
Centre Cultural Els Propis
Flama del Canigó a Nou
Barris
Expansió,
Colla
Gegantera
de desenvolupament
i
Montesquiu
consolidació de la Colla
Gegantera de Montesquiu
Creació de la vestimenta de
Gegants de Martorell
la gegantona Diablessa de
Martorell
Llegenda de la bastarda. El
Colla de Diables de Lliçà
fill del diable

Import
Concedit
2018
1.350,00 €
1.683,33 €
1.402,77 €
960,54 €
800,45 €
937,67 €
1.530,30 €
1.530,30 €
914,80 €
1.504,79 €
983,41 €
500,00 €
1.632,32 €
1.074,89 €

500,00 €

850,00 €
1.759,84 €

concedides per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018, les quals
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de
desembre de 2018, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 2019, ja que, malgrat els
requeriments efectuats, l’entitat beneficiària no ha presentat la documentació
justificativa, o bé, no ha esmenat els defectes de la documentació justificativa
especificada a la convocatòria 9573/2018.
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Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per a què presentin les
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 48 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per acord del
Ple de 30 de març de 2017 (publicada el dia 9 de maig de 2017), amb l’advertiment
que en cas de no presentar cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva de
la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018
(registre d’acords 368/2018).
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les entitats descrites al dispositiu primer per al
seu coneixement i efectes.”
80.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar
inicialment les subvencions atorgades amb l'objecte de finançar activitats de
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l'any 2018, organitzades o impulsades per federacions de
caràcter cultural (exp. núm. 2018/0000918).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
En data 8 de febrer de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar la convocatòria i les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018, organitzades o impulsades per federacions
de caràcter cultural (Número de la convocatòria 201820185120009583) (registre
d’acords 21/2018).
En data 19 de juliol de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
resoldre la convocatòria 9583/2018 destinada a finançar activitats de cultura popular i
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
2018, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural (registre d’acords
369/2018).
En l’esmentada resolució de data 19 de juliol de 2018 (registre de resolucions
369/2018) figurava l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents:
Núm. Operació
Comptable

1803002080/5

NIF

Entitat

Federación de Casas
G58079153 Regionales y Entidades
Culturales en Cataluña

Projecte

Actividad Anual

Import
Concedit
2018

2.167,50
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Núm. Operació
Comptable

NIF

Entitat

Agrupament d'Esbarts
Dansaires
Federación de
1803002080/16 G58665084 Asociaciones Extremeñas
en Catalunya (FAEC)
Federación de Entidades
1803002080/21 G08892614 Culturales Andaluzas en
Cataluña (FECAC)
Federación de Entidades
1803002080/25 V59126490 Culturais Galegas de
Catalunya (FEGALCAT)
1803002080/15 G58338054

1803002080/26 G61990727

Federació Sabadell
Cultura

Coordinadora d'Entitats
1803002080/39 G62121405 de Cultura Andalusa de
Terrassa

Projecte

Import
Concedit
2018

Formació de curs mestres
infantil i museu itinerant

2.000,00

Programa de actividades
2018

3.123,75

Projecte anual d'activitats

4.818,80

Cultura Galega. Galicia en
Barcelona y Catalunya en
Galicia
13a Edició "Sabadell,
Festa i Tradició". Activitats
nadalenques
Activitats anuals

3.447,34
3.123,75
2.500,00

A l’apartat 3 de la convocatòria 9583/2018 relatiu al període d’execució s’estableix que
el període d’execució serà entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
A l’apartat 20 de la convocatòria 9583/2018 relatiu al termini i forma de justificació
s’estableix que les subvencions hauran de justificar-se com a màxim el dia 28 de febrer
de 2019.
Així mateix, l’apartat 21 de la convocatòria 9583/2018 estableix que:
“
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.”

Malgrat els requeriments i les notificacions adreçades a les entitats esmentades
anteriorment, aquestes no han presentat la documentació de la justificació o bé, no ha
esmenat la documentació justificativa presentada.
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FONAMENTS DE DRET
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017),
regulen la justificació de les subvencions i, concretament, la seva obligatorietat, la
forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la comprovació de l’adequada
justificació de la subvenció.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb l’apartat sisè, punt I. 2 a) del decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB
de data 23 de juliol de 2019 que estableix que l’aprovació de la convocatòria i la
concessió de subvencions en concurrència correspon a la Junta de Govern, per
delegació de la Presidència i que, atès que la competència per a la revocació no esta
delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, la revocació dels
ajuts no justificats.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. REVOCAR inicialment les subvencions següents atorgades a
Núm. Operació
Comptable

1803002080/5

NIF

G58079153

1803002080/15 G58338054

1803002080/16 G58665084

1803002080/21 G08892614
1803002080/25 V59126490

Entitat

Projecte

Import
Concedit
2018

Federación de Casas
Regionales y Entidades
Culturales en Cataluña

Actividad Anual

2.167,50

Agrupament d'Esbarts
Dansaires

Formació de curs
mestres infantil i museu
itinerant

2.000,00

Programa de actividades
2018

3.123,75

Federación de
Asociaciones
Extremeñas en
Catalunya (FAEC)
Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en
Cataluña (FECAC)
Federación de Entidades
Culturais Galegas de
Catalunya (FEGALCAT)

Projecte anual d'activitats 4.818,80
Cultura Galega. Galicia
en Barcelona y
Catalunya en Galicia

3.447,34
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Núm. Operació
Comptable

NIF

Entitat

Projecte

Import
Concedit
2018

1803002080/26 G61990727

Federació Sabadell
Cultura

13a Edició "Sabadell,
Festa i Tradició".
Activitats nadalenques

3.123,75

1803002080/39 G62121405

Coordinadora d'Entitats
de Cultura Andalusa de
Terrassa

Activitats anuals

2.500,00

concedides per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018, les quals
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de
desembre de 2018, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 2019, ja que, malgrat els
requeriments efectuats, l’entitat beneficiària no ha presentat la documentació
justificativa, o bé, no ha esmenat els defectes de la documentació justificativa
especificada a la convocatòria 9583/2018.
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils als interessats, a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, per a què presentin les
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 48 de l’Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per acord del
Ple de 30 de març de 2017 (publicada el dia 9 de maig de 2017), amb l’advertiment
que en cas de no presentar cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva de
la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018
(registre d’acords 369/2018).
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les entitats descrites al dispositiu primer per al
seu coneixement i efectes.”
81.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de la convocatòria de subvencions amb objecte de finançar activitats
de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació
de Barcelona, durant l'any 2019, organitzades per les entitats culturals sense
finalitat de lucre (exp. núm. 2019/643).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha assolit i consolidat un elevat grau de
compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania, treballant en diferents
àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i tradicional.
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats.
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Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 31 de gener de
2019, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les entitats sense finalitat de lucre
(registre d’acords 24/2019), per un import màxim de quatre-cents cinquanta mil euros
(450.000.- EUR).
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 6 de febrer de 2019 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS 437840.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 4 de juliol de 2019.
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 3 de juliol de 2019
en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
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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, 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.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 2 a) del decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB
de data 23 de juliol de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria
201920195120010543 amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i
tradicional durant l’any 2019 organitzades per entitats culturals sense finalitat de lucre,
d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents
beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
NIF

Entitat

G63463368

Camerata Sant Cugat

G62951041

Associació de puntaires
del districte de Sant
Andreu

G58016270
G58174244

ACA Colonia
Egabrense
Orquestra de cambra
d'acordions de
Barcelona (OCAB)

Projecte
Quinzena Cantata de
Nadal
Assistència a Trobades
de Puntaires i
especialment
organització de la XII
Trobada de Puntaires de
la nostra Associació
(8.12.2019)
Romería de la Virgen de
la Sierra
Concert de Nadal de
l'OCAB

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

4

6

3,5

3

4

7

27,5

1.632,12

5

4,5

4

1

4

7

25,5

1.512,15

5

6

4,5

2

6

3

26,5

1.270,00

4

3

3,5

2

4

6

22,5

1.334,25
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NIF

Entitat

G65079444

G08713349

A. Hdad rociera a. Sta.
Ma. de las Arenas
Voces del camino de
Terrassa
Círcol catòlic Badalona

G58174632

Acg Rosalia de Castro

G17697749

Associació cultural
Sibemoll
Amics d'El Prat

G58942483
G66626250
G60009388
G61299079
G61197828
G60757499
G63668032

G62164793

G08983256
G62508437
G65698383

G60769544
G65278087
G62478409
G59093732
G59319798
G61307229

Associació trabucaire
"Bandolers de
Terrassa"
La Taula del Raval
Associació Institut de
Promoció de la Cultura
Catalana
Centro recreativo y
cultural aragones de
Ripollet
Colla Gegantera de
Sarrià - Sant Gervasi
Centre Sant Pere
apòstol

Asociación Hermandad
andaluza de San José
de Abrucena en
Terrassa
Agrupación cultural
Saudade
Associació de diables
Kabra L'Hospitalet
Associació Colla de
Geganters i Grallers de
Masquefa

Grup ball de gitanes de
Santa Perpètua de
Mogoda
Associació Festa
Medieval Sant Jordi de
Badalona
Grup Sardanista Horta
C. A. Tertulia Flamenca
de Badalona
Foment sardanista Sant
Sadurní
Castellers de la Vila de
Gràcia

Projecte

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

ROCÍO 2019
4

4,5

1

1

6

5

21,5

1.274,95

5

5

4,5

3

4

5,5

27

1.601,10

5

6

3

1

8

5

28

1.660,40

4

4

4

2

4

3

21

1.245,30

3

6

4

2

4

4

23

1.000,00

7

5

5

3

4

7

31

1.994,85

4

4

2

1

8

3,5

22,5

1.334,25

6

7

4

3

4

4

28

1.660,40

3

4,5

4

2

6

5,5

25

1.482,50

5

3,5

3

2

2

5

20,5

1.215,65

7

7

5

3

8

7

37

2.380,95

3

6

4

1

6

6

26

1.541,80

3

3,5

4

1

4

1

16,5

895,12

4

3,5

3

1

2

4

17,5

949,37

4

5

3

1

8

6

27

1.601,10

6

4

5

3

4

4,5

26,5

930,00

Bitulona. Festa,
patrimoni i cultura

5

6

3

1

0

3

18

976,50

Sardanes a Horta

4

5

3

2

10

5

29

800,00

3

3,5

3,5

1

4

2

17

922,25

4

5

5

3

10

4

31

1.994,85

9

8,5

5

4

10

10

46,5

3.227,10

Els pastorets del segle
XXI
Festa Cultural Can
Mercader 2019
La cobla i la veu
XXIV Aplec de la
Tartana
Les heroiques dones de
Terrassa 2019 (4ª
edició)
Els Bouets i la Vaqueta
del Raval
XXIX Jocs Florals del
Raval
Fiestas del Pilar 2019
Embellint als gegants
Activitats de cultura
popular i tradicional dins
el marc de la Festa
Major de St. Pere, Sta.
Caterina i la Ribera 2019
45è aplec de San José
de Abrucena en
Terrassa
Promoció de cultures
Bestia Kabra
Dinamització i
dignificació de les
Festes Majors de
Masquefa, i dels
Gegants Isidre i
Magdalena
Intercanvi cultural Santa
Perpètua de Mogoda

XIX Jornadas de Valores
Flamencos
27e. Aplec capital del
cava
Diada Castellera de
Festa Major
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NIF
G65347536
G61440707
G65170607
G59667386
G58207127
G61348389
G58238783

G60238086

G60694114
G60103215

G63552137

Entitat
Associació colla
gegantera del Casc
antic de Barcelona
Centro aragonés
Terrassa
Associació colla de
diables del Casc antic
de Barcelona
ACF Sabadell
Sardanista
Asociación Cultural
Casa de Extremadura
Asociacion Flamenco
vivo
Associació cultural
Centro andaluz de la
comarca de Estepa y
Sierra sur
Asociación Andaluza
Hermandad Nuestra
Señora Virgen del
Rocío San Rafael
Arcángel
Foment de la Sardana
de Barcelona
Agrupació de Balls
Populars de les
Roquetes

G59868380

Associació de
Pessebristes de
Vilafranca
Coral Sant Sadurní

G58838103

Badalona sardanista

G61997490

G65352916
G08904260
G58333451
G59756593
R0802202B

G08889933

Projecte
Recuperem la tradició
popular amb gegants del
segle XVI
Festividad del Pilar

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

4

4

3

0

6

6

23

1.363,90

3

6

3

1

6

3

22

1.304,60

5

5

3,5

1

6

5

25,5

1.512,15

5

5

4

3

10

6

33

2.123,55

2

5,5

3

0

4

4

18,5

1.000,00

3

3

3

1

4

2

16

868,00

3

6

3

0

6

6,5

24,5

1.452,85

5

6

2

1

6

4

24

1.423,20

2

5

3,5

1

10

3

24,5

1.450,00

6

4

3,5

3

6

3

25,5

1.512,15

Exposició de Pessebres
Nadal 2019

5

7

4

3

4

6

29

1.200,00

Òpera entre vinyes

4

4

3

2

4

3,5

20,5

1.215,65

6

5,5

4

2

10

6

33,5

2.155,72

5

7

1,5

3

10

3

29,5

1.749,35

6

5

4

2

8

5

30

1.930,50

4

4

3,5

1

4

4

20,5

1.215,65

4

4,5

3,5

2

8

2

24

1.423,20

5

3

4

1

4

4

21

1.245,30

4

5

3,5

2

4

3,5

22

1.304,60

4

2,5

3

2

4

3

18,5

1.003,62

Fot-li castanya 2019
57è aplec de la sardana
de Sabadell
XXXV Aniversario
Entidad
XV Recital de Guitarra
Flamenca Ciudad de
Badalona
Fira d'abril de Catalunya

Romeria del Rocío en
Catalunya 2019

Ballades de sardanes
2019
XVIII Diada Bastonera a
les Roquetes del Garraf

75è. Aplec de Sardanes
de Badalona
Assoc. Cultural del Cep Commemoració del 65è
Patronat Pro Aplec
aplec de la sardana a
Santa Coloma de
Gramenet
Centro Cultural Andaluz Festa Major 2019
de Palau Solità i
Plegamans
Acción Cultural Miguel
Rincón literario anual
de Cervantes
XXII Concurso literario
Internacional Dulcinea
Casal cultural dansaires XXXIV Oreneta d'Or
manresans
Ciutat de Manresa
A.C.A Peña flamenca
33 Festival flamenc de
de Manlleu
Manlleu
Hermandad Nuestro
Pesebre viviente año
Padre Jesus Cautivo y
2019
Maria Santisima de las
Arenas de Terrassa
Grup Torxa
12è Concurs de
Percussió de Barcelona

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

Projecte

G58039488

A.C.A Cofradia 15+1

Cruz de Mayo 2019

G58488487

Associació de Festes
de la Plaça Nova Comissió de Festes de
Sant Roc de Barcelona
Agrupació Cultural
Folklòrica Barcelona

430 Festes de Sant Roc
de Barcelona a la plaça
Nova

G08943250

G58686866
G08953564

V61320115

G64255185
G64154156
G59516484
G08888422
G65348682

G63147615

Colla del Bitxo del
Torrent Mitger
Cercle
d'Agermanament
Occitano-Català
(CAOC)

Colla de geganters i
grallers de Calella
Fundació privada
Cultura i teatre
Esbart Dansaire de
Sant Pol
Agrupació Sardanista
de Tona
IPECC
Associació Cultural
Comissió de Festes del
Barri Nou
Associació colles
sardanistes Laietans

G64294754

Patronat de Sant Roc

V59910471

Germandat Sant Antoni
Abat colla vella

G58630112
G62386602
G58545005
G65061681
G60517968

Hermandad rociera
Virgen de la Rocina
Asociación Cultural
Extremeña Zurbaran
Centro cultural andaluz
Plaza Macael
Associació de diables
de Sant Pau d'Ordal
C.c.andaluz H.R. Virgen
de Gracia

Cicle de ballades de
sardanes al pla de la
catedral de Barcelona
2019
V Trobada de bestiari
“Can Roca crema!”
Arrels comunes: bestiari,
llegendes, rondalles,
cançó popular i
tradicions occitanocatalanes. Activitats de
promoció i divulgació
2019.
Confecció de la
indumentària de la
imatgeria festiva de
Calella
Pastorets 2019.
Renovació de les
representacions
22 e. Festival de danses
tradicionals catalanes a
Sant Pol de Mar
44è Aplec de Tardor
XXXI Premis Batista i
Roca. Memorial Enric
Garriga Trullols
Creació dels nous
gegants del Barri Nou de
Cardona
VII concurs de sardanes
de Ciutat vella
(Barcelona)
Renovem el Vot de Vila
a Sant Roc
Festa de Sant Antoni
Abat i Tallers a les
Escoles
Romería del Rocío en
Cataluña
XVIII certamen
Internacional de pintura
“Zurbaran”
Romeria del Rocío
Festa dels diables de
Sant Pau
XXXVI romeria Virgen
de Gracia

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

4

4

3

1

6

3

21

1.245,30

9

8

4,5

4

10

7

42,5

2.949,50

7

5,5

4,5

4

10

6

37

2.380,95

7

6

5

3

6

7

34

2.187,90

7

8

5

5

4

9

38

2.350,00

5

2

3

0

2

7

19

1.003,70

8

4

4,5

1

4

4

25,5

1.512,15

4

5

3

1

4

3

20

1.186,00

2

4,5

4

2

10

2

24,5

1.277,50

6

6,5

4

1

4

4,5

26

1.541,80

4

6

3

1

8

4

26

1.541,80

3

6

3,5

1

10

5

28,5

1.300,00

8

8

5

4

10

5

40

2.776,00

3

4

3

2

6

2,5

20,5

1.215,65

2

4,5

2

2

6

4,5

21

1.245,30

4

4

3,5

1

4

5,5

22

1.304,60

5

4

2,5

1

6

7

25,5

1.512,15

5

7

4

1

6

5

28

1.660,40

4

5

3

0

6

5

23

1.363,90
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NIF
G61798401
G66873407
G58356007
G08502544
G65357642
G63198378
G58021528

Entitat
Casa d'Aragó de
Cerdanyola
Associació Tonis Olesa
de Montserrat
Agrupació folklòrica
Amunt i crits
Associació Centro
Asturiano de Barcelona
Colla Castellera Jove
de Barcelona
Sabadell Més Música
Peña cultural flamenca
y recreativo andaluza
Antonio Mairena

G08468209

Societat coral Els amics

G58995697

Colla de geganters de
Sant Joan Despí

G63035596

Associació de
Geganters i Grallers de
Moià
Associació Fal·lera
Gegantera "Sagrada
Família"
Hdad Ntra Sra del
Rocío de Badia del
Valles
Casal de la dona de
Súria
Amics de la Sardana de
Premià de Mar

G65255200
G60543733
G61930772
G58946955

G58304999

Casa Valencia de Gavà

G58266107

A.C.A. Casa de Sevilla

G61646105
G58038167
G62671490
G62860796

Colla de Bastoners de
Sabadell
Agrupació Sardanista
l'Ideal de Clavé
Associació La Colònia
Modernista
Tot Raval, Fundació
Privada

Projecte
XIV Trobada de
Tambors i Bombos
d’Aragó a Cerdanyola
Festa de Sant Antoni
Abat a Olesa de
Montserrat
Festival de danses

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

7

7

3,5

3

6

5

31,5

2.027,02

7

8

4

4

6

3,5

32,5

2.091,37

4

5

4

4

10

7

34

2.000,00

8

7

4

4

4

7

34

2.187,90

8

8

5

4

6

5

36

2.316,60

2

4

3

1

4

4

18

976,50

6

7

4

3

4

4,5

28,5

1.690,05

4

6

3

2

4

5

24

1.000,00

6

7

4,5

4

6

8

35,5

2.284,42

Vestim els gegants de
Moià

7

6

5

3

2

8

31

1.994,85

La Pepa i en Pere
continuen ballant

4

7

4

1

8

6

30

1.930,50

4

3,5

1

1

6

3

18,5

1.003,62

4

6

3,5

1

6

5

25,5

887,50

7

7

3

2

10

3

32

2.059,20

3

5

3

0

6

2

19

1.030,75

5

6

4

2

6

3

26

1.541,80

6

4

3

3

4

4

24

1.423,20

7

7

4

3

10

6

37

2.380,95

4

5

4

2

4

3

22

1.304,60

8

8

5

4

4

5

34

2.187,90

XV Festival Nueche
Celta
Organització de sis
diades castelleres
Premi Nacional Agustí
Borgunyó
XXXVIII ciclo cultural
flamenco y XXXVIII
festival flamenco
"Broche de oro"
Cafè teatre i balls
tradicionals
Tres tombs de Sant
Joan Despí

Romeria del Rocío
Trobada de puntaires
A la plaça fem sardanes.
Diada del soci. 20ª
trobada d'aplecs
sardanistes de les
comarques de
Barcelona.
Falles a Gavà
Cruz de Mayo 2019 Mostra i trobada de
cultura popular i
tradicional
22è aniversari dels
Bastoners de Sabadell
Aplec de les Roquetes
XIX Festa del
Modernisme de la
Colònia Güell
Festival de Cultura
Raval(s). Fet per la gent
del barri

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

G63655021

Amics de la Flama del
Canigó i dels Focs de
Sant Joan
Centro Cultural Raíces
de Andalucía
Colla Sardanista
Riallera
Coral Preludi d'amics
de la Unesco de
Barcelona
Asociación Cultural
Andaluza de Tona y
Balenya
Casa de Granada
Cultural andaluza del
Vallés Occtal.
Associacio Cultural i
Recreativa Unio
Calafina
Associació
Arreplegagegants
Associació Trabucaires
de Terrassa

G63566798
G58851080
G63766463
G59835405
G58036849
G08712481
G66393034
G65412819

G63101406

Falcons de Barcelona

G61550653

Els Tonis de Sta.
Eugenia de Berga
Castellers de Mollet

G60209517
G64921182
G58348806

Fundació Festa major
de Gràcia
Esbart català de
dansaires

G65685307

Can Ninot

G59849760

Foment de la sardana
de Rubí
Drac i Diables de la
Colònia Güell

G62067160
G64124316

G65009557
G08991135
G59790808

Centro de estudios
rocieros y Cultura
andaluza en Catalunya,
CERCAT
Associació Musical
Suburense
Casa de Andalucia En
Mataró
Agrupació de
pessebristes de
Sabadell

Projecte

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

Sant Joan-Tradifoc
XI Romería Ciudad de
Viladecans
94è Concurs de Colles
Sardanistes de Vic
Cicle de Cançons
Marineres
Festa Major de Sant
Andreu 2019

6

8

4

1

6

0

25

750,00

4

5

3,5

2

6

5,5

26

1.541,80

4

5,5

4,5

3

10

3,5

30,5

950,00

4

6

2

1

4

6

23

1.363,90

7

4

5

1

8

2,5

27,5

1.000,00

4

3

3

1

4

4

19

1.030,75

2

4

3,5

1

4

4,5

19

1.030,75

7

8

2,5

1

6

8

32,5

2.091,37

5

6

3

1

10

3

28

1.660,40

5

5

3

1

8

7

29

1.719,70

6

5

4

1

10

3

29

1.719,70

7

6

3,5

2

6

7

31,5

2.027,02

8

7

4

4

6

8

37

2.380,95

6

8

4

3

4

10

35

2.252,25

6

8

4

3

4

5

30

1.930,50

7

5

3

3

10

7

35

2.252,25

4

5

3

1

6

4

23

1.000,00

5

8

4

1

4

3

25

1.482,50

7

3

3,5

1

4

2

20,5

1.215,65

5

8

3

0

6

3

25

1.482,50

4

4

2

1

4

3

18

976,50

Cruz de Mayo 2019
2n. Premi Paraules
Casino de Calaf 2019
Anem de nou al
Transeixample
Festa de recreació
històrica "Que venen els
Carlins! Que venen els
Federals!"
Desenvolupament del fet
falconer en general
Festa dels Tonis 2019
XXVII Diada de
Castellers de Mollet
Cicle de Nadal a la Vila
de Gràcia
Projecte d'activitats de
foment i difusió de la
dansa catalana
4a Mostra de titelles de
Sant Cugat
Cicle festiu – festes
tradicionals i populars
Correfoc i encesa de la
cripta de la Colònia
Güell
Treballs amb el fons
fotogràfic del CERCAT:
difusió, recepció i
manteniment de material
del fons fotogràfic.
La música dona
Romería rociera de
Mataró
Nadal 2019

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

Projecte

G58407024

Airiños da Nosa Galicia

Festival de musica i
dansa, Festa del 36
aniversari, Letras
gallegas i mostra cultural
i gastronòmica.
Medievalia Sabadell,
una història per
descobrir
Diada de Sant Jordi
2019

G62538590
G66055286
V08538910
G63265250

G59066019
G58445768
G64889389
G61887329
G65501330
G59301309
G59824367
G59732610
G60818705
G60676020
G66718768
G65840225
G66252115
G62867767

G58176744
G60083185

Amics de Medievalia
Sabadell
Fundació especial
antiga Caixa Sabadell
1859
Centro aragonès de
Sarria
Associació ball de
diables de Sitges Colla
jove
Associació
organitzadora de la
festa dels Tres Tombs
Asociación centro
cultural castellanomanchego de Badalona
Associació Clau de
Mar. Grallers de
Vilanova i la Geltrú
Agrupació Musical La
Banda de Cerdanyola
del Vallès
Associació Fem Bir
Drac i bruixes de Can
Boada
Cca Peña Bética Gavà
Viladecans
Associació Pessebre
vivent Amics de
Corbera
Geganters i grallers del
Poble sec
Amics de la sardana de
Poble sec
Associació cultural La
Corriola
Associació Colla
Gegantera de Nou
Barris
Associació Col·lectiu
Misteris Olesa
Associació cultural
andalusa Amigos de la
Santa Cruz de Canjayar
en Terrassa
Centre moral d'Arenys
de Munt
Grup pessebrista de
Castellar del Vallès

Festes de Primavera
2019
Festa Major de Sant
Bartomeu i Santa Tecla
de Sitges. Ball de
diables parlat
Tres Tombs de Vilanova
i la Geltrú i Festa del
Cavall 2019
Diada del socio 2019
L'Acord: tradició i
renovació

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

6

8

3,5

2

4

7

30,5

1.962,67

6

6

4

3

4

3

26

1.541,80

5

5

4

3

6

5

28

1.660,40

3

4,5

3,5

1

6

3

21

1.245,30

6

5,5

1,5

2

10

4

29

1.719,70

6

7

4,5

2

8

5

32,5

2.091,37

4

2,5

3

1

4

3

17,5

949,37

6

6

5

4

4

3

28

1.660,40

5

6

5

3

4

4,5

27,5

1.630,75

4

4

3,5

2

4

5

22,5

1.334,25

3

4

3,5

1

6

3,5

21

1.245,30

3

4

3

1

8

4

23

1.363,90

8

6

5

5

4

5

33

2.123,55

5

6

4

1

8

5,5

29,5

1.749,35

4

7

4

1

10

5,5

31,5

1.550,00

4

4

4

1

8

3

24

1.423,20

7

5

4

1

8

5

30

1.930,50

6

8

4

1

6

2

27

1.601,10

5

7

3,5

2

4

4

25,5

1.512,15

5

7

4

1

6

7

30

1.930,50

5

7

3

2

6

4

27

1.601,10

Un Castell d’Arrel
Pastorets
Fem cultura
I Festival de Andalucía a
Catalunya.
Pessebre Vivent 2019
30 anys de gegants al
Poble-sec
Festa major i sardanes a
la fresca
Festa del segar i batre,
Margaridó 2019
El Costumari català a
Nou Barris
Misteris 2019
19 aniversari i festa
patronal de l’entitat
Ens movem per la
cultura
Pessebres de pel·lícula

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G59936278
G58933912
G59798330
V60909660

G62214820
G64910987
V58009101
G58415001
G58812827
V58283011
G63165583
G66462854
G58261116
G58307299
G59535609
G62299557

G58323213
G58226911
G08489205
V08996829
G59789776
G58533506
G63198782

Entitat
Associació d'Amics de
Santiga
Associació Tradicions i
costums Mollet
Agrupació sardanista
Torelló
Colla Gegantera de
Pallejà
Associació Acció cívica
calderina
Casino de Caldes
fundació privada
Centro cultural andaluz
Centre cultural recreatiu
aragonès de Mollet i
comarca
Asociación cultural
andaluza de Torelló
Centre Agrícola de Sant
Pau d'Ordal
Associació per les
tradicions catalanes
Tradicat
Associació Balls
Populars Sant Sadurní
d'Anoia
Esbart Sabadell
Dansaire

Projecte
XXXVI Festa de l'Arbre i
XXX d'homenatge als
poetes
Celebració del Dia del
Soci
Concert
Dues trobades de colles
geganteres a Pallejà de
l’any 2019 i intercanvis a
les colles convidades
Caldesflor Corpus 2019 I
la Flama del Canigó
Cantem cantant, cicle
Musicasino
Romeria del Rocío
Setmana cultural i
festiva del Pilar

Romeria rociera de
Torelló 2019
Festa major 2019 de
Sant Pau d’Ordal
Organització Flama del
Canigó 2019 - Osona i
Moianès
Festa 5è. Aniversari
Associació balls
populars Sant Sadurní
Celebració del Dia
internacional de la
dansa a Sabadell
Associació El Centre de Celebració dels 120
Sant Quirze de Besora anys dels pastorets
Casal Catòlic de Sant
NU(e)S
Andreu de Palomar
Colla de Geganters i
36ena trobada
Grallers de Gràcia de
gegantera al barri de
Sabadell
Gràcia de Sabadell
Associació cultural
recreativa de Fals
Societat cultural Sant
Jaume
Centro Aragonés de
Badalona
Centre Catòlic de
Mataró - Sala
Cabanyes
Esbart dansaire Castell
de Tona
Orfeó Badaloní
Fundació Universitària
Martí l'Humà

Aplec del Grau – Fals
Audició de sardanes de
Premià de Dalt
Fiestas Pilar Centro
Aragonés de Badalona
Restauració d’elements
de l’escenografia de “Els
Pastorets de Mataró”
En Fem 75
La Moixiganga de
Badalona
Les festes del bosc i el
teatre de natura

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

4

5

4

2

4

4

23

496,60

4

4

3

2

4

4,5

21,5

1.274,95

4

3

3,5

2

10

3

25,5

1.512,15

4

7

3,5

1

8

4

27,5

1.600,00

4

7

3,5

2

6

3,5

26

1.541,80

3

4

3,5

2

4

4

20,5

1.215,65

5

5,5

3

1

6

4,5

25

1.450,00

3

4

3

1

6

4

21

1.245,30

4

5

3

1

6

4,5

23,5

1.393,55

5

7

4,5

2

8

3

29,5

1.600,00

4

5

4

2

6

4

25

500,00

4

4

3,5

1

4

3

19,5

1.057,87

5

7

4

2

4

4

26

1.541,80

4

4

4

2

4

3

21

1.245,30

7

4

4

2

4

2

23

1.363,90

7

8

4

1

8

8

36

1.000,00

4

4

3

2

6

8

27

1.601,10

4

7

3,5

1

10

3,5

29

1.719,70

5

8

4

3

6

6

32

2.059,20

5

5

3,5

1

2

5

21,5

1.274,95

5

4

3,5

1

4

6

23,5

1.393,55

5

7

4,5

3

6

7

32,5

2.091,37

7

4

3

1

4

2

21

1.245,30

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G60433828
G08473076

Entitat
Colla de Castellers
d’Esplugues de
Llobregat
Ateneu de Sant Just
Desvern

G60973203

Centro cultural Andaluz

G64907272

Associació colla
castellera Salats de
Súria
De Bòlit Unió de Colles
de Cultura Popular

G63632715
V58249533
G59152405
G58672403

G58698424

G65075228

G61191771

G63370563
G65347619

G63003065
G62493739
G58318163
G58021031
G08494635
G08406332

Coral Sant Jordi
Grup sardanista dintre
el bosc
Orfeó Atlàntida

Associació Espluga
Viva

Projecte
Diades importants de la
Colla castellera
d'Esplugues
Balls de festes de tardor
de Sant Just Desvern
2019
La caseta de la Fira
d’abril
Cultura popular
castellera a la Catalunya
central
Rebombori 2019. Festa
de la Cultura Popular i la
Música Folk
Cançons i arrels - Els
modernismes musicals
europeus
Aplec a l'Agulla
Concert Juny 2019 Bruckner - Mass n.3
Grosse Messe
Festival ARRELA’T
2019, festival de cançó i
dansa d'arrel

Associació de
Confraresses de
Barcelona

El mon confrare de
Barcelona en la
processó de la
Immaculada - vot de
poble 1651 integració de
la dona
Associació Juvenil Drac IV Diada de Foc
Baluk Astharot i Diables Tradicional
de Ca n'Aurell
Associació Cultural 18
de setembre
La Quadrilla d'en Joan
Muntada
Escamot dels Diables
Castellers de la
sagrada família
Associació Agrupació
Sardanista de Cornellà
Associació societat
coral la Unió
Santcugatenca
Foment de Sitges
Associació Cultural
Esplai

XXII Aplec de Cardona
Restauració de les
rèpliques dels gegants
vells de Sant Llorenç
Savall
Commemoració del 20è
aniversari de l'Escamot
dels Diables
Alcem Castells a la
província de Barcelona
Festa de l’Agrupa 2019

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

9

7

5

4

8

5

38

2.445,30

6

6

3,5

2

6

7

30,5

1.962,67

4

6

2

1

6

4,5

23,5

1.393,55

7

5

4,5

2

8

5

31,5

2.027,02

7

6

3,5

3

4

7

30,5

1.962,67

5

4

4

2

4

3,5

22,5

1.334,25

3

3

3

1

10

4

24

1.423,20

2

4

3

1

4

2

16

868,00

6

4

4,5

2

4

5

25,5

1.512,15

5

7

4

1

6

4

27

1.500,00

5

6

4

2

6

4

27

1.601,10

6

8

3,5

4

6

1

28,5

1.690,05

4

1,5

3,5

1

2

3,5

15,5

840,87

4

7

4,5

1

4

5

25,5

1.512,15

5

8

1,5

1

6

6

27,5

1.630,75

6

6

4

2

6

6

30

1.930,50

6

6

4,5

4

8

4

32,5

2.091,37

6

6,5

4

2

4

3,5

26

1.541,80

5

4

3,5

2

8

2,5

25

1.482,50

#NovaUnioSC
40 anys de Pubillatge a
Sitges
Concert amb cobla de la
música popular de
l'Ametlla de Merola

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

Projecte

G61065900

Castellers de Sant
Cugat
Grup Bonaire i veus de
Tona
Societat coral el Raïm

Celebració de la diada
de Sant Cugat
Concerts de cant coral
populars i tradicionals
Centenari de la Societat
Coral El Raïm
FEM-LA GROSSA.
Festes d'hivern i d'estiu
a Corbera
Trobada de ball
tradicional de les Illes
Balears
Diorames del Camí
Ramader o Carrerada
Reial de la Cerdanya.
L'Encesa - Mostra de
Cultura Popular (Figures
de foc de l'Aquelarre de
Cervera)
L’Estel de Natzaret a
Sarrià: un projecte de
cultura popular i
tradicional per a joves.
Sardanes a la Plaça

G61976338
V59088591
G08405557
G65933020
G61427878
G63541502

G64854920

G65690620
G60698396
G62334925
G08886897
V61534566
G66354648
V60160009
G67028142

V60382413
G58368150

G62123583
G62265046
G62339627

Societat coral Diadema
corberenca
Associació Crits i
Renou
Associació Pessebrista
de Vilanova i la Geltrú
Ball de Diables de
Mataró
Associació centre
cultural Sant Vicenç de
Sarrià
Associació Taula
d’Entitats de Sarrià
Pixafocs i Cagaspurnes
de Masquefa
Associació Cor i
Orquestra Simfònica
Harmonia
Patronat castellers de
Vilafranca
Comissió jordiada
Associació cultural grup
de teatre de Callús
Colla de geganters de
Vilanova i la Geltrú
Associació Gambaru

Colla de Diables La
Diabòlica de Gràcia
Germandat de
Trabucaires, Geganters
i Grallers de Sant
Andreu
Associació de Sant
Antoni Abat - Tonis de
Manlleu
Colla Gegantera d'Iluro
Associació cultural de
Castilla-La Mancha de
Terrassa

25è aniversari Colla de
diables Pixafocs i
Cagaspurnes
Representació de
l'opereta "La Viuda
Alegre"
JOVERD 19
XXVII Jordiada (2019)
Fira de les Filadores
Activitats Gegants 2019
Trobada de música
tradicional i d'arrel
popular de la península
Ibèrica Castellnou 2019
VIII Diada Diabòlica i
renovació del vestuari
Festa Major 2019

Festes dels Tonis de
Manlleu
X Mostra de Balls de
Gegants de Mataró
Festa de la tardor 2019

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

7

5

4,5

3

6

7

32,5

2.091,37

5

6

3,5

1

4

3,5

23

1.050,00

7

8

3,5

4

4

5

31,5

2.027,02

5

5

4,5

3

8

4

29,5

1.749,35

5

6

4

3

4

4

26

1.000,00

7

3,5

5

2

6

4

27,5

1.630,75

8

6

4,5

3

10

5

36,5

2.348,77

6

6

4,5

4

6

6

32,5

2.091,37

6

5

3,5

3

10

5

32,5

2.091,37

5

7

4

3

6

3,5

28,5

1.690,05

5

4

5

4

4

3

25

1.482,50

7

8

4

2

4

5

30

1.930,50

6

7

4

2

6

2

27

1.601,10

4

2

3

3

4

2

18

976,50

5

7

3,5

1

6

4

26,5

1.200,00

5

4

3

3

4

8

27

1.601,10

5

3

4

1

6

1,5

20,5

1.215,65

5

7

3

2

8

4

29

1.719,70

6

7

4,5

3

10

3

33,5

2.155,72

7

6,5

3,5

2

6

0

25

1.482,50

5

6

3,5

1

4

4,5

24

1.423,20

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G59689810
G62434022
G58333592
G64522105
G65298903
G64299118
G66660200
G61165361
G59370759
G59120444
G58344318
V62395520
G64174477
G67054825
G59137562

G63773402
G66904137
G59702076
G66353871

Entitat

Geganters de Sant Julià Trobada gegantera a
de Cerdanyola
Sant Julià de
Cerdanyola
Fomarians Diables de
Potenciar les Activitats
Sant Climent de
de Fomarians en el
Llobregat
municipi
Agrupació sardanista
40è Festival
polifònica i cultural de
internacional de cant
Puig-reig
coral Catalunya Centre
Associació per les
Festa del Serpent de
Tradicions Populars El
Manlleu 2019
serpent de Manlleu
Associació musical i
Punts de trobada 2019
cultural les Bufandes
Fundació Privada
Enganxa't a la cultura
Cívica Oreneta del
Vallès
Colla gegantera de
Els Cargols d'en
Calders
Miquelet el Cargolaire
Associació Tonis de
Festa dels Tonis de
Taradell
Taradell
Diables del Poble Sec
Millores del Gat Sirius
Associació Cultural per
la tradició musical
TRAM
Associació centre
d'esplai xixell
Colla jove de
l'Hospitalet
Associació miquelets de
Catalunya
Castellers de Mediona

Festival Folk
Internacional
Tradicionarius 2019
Pessebre vivent solidari
C.E. Xixell 2019
Festes de Santa Eulàlia
2019
XII desfilada dels
miquelets
Castells a Mediona

Associació colla de
castellers els
Bordegassos de
Vilanova
Associació espai País
Valencià

Promoció del mon
casteller - Temporada
2019

Associació Ball de
Diables de Bigues i
Riells del Fai
Esbart olesà

G60877495

Castellers del Prat de
Llobregat
Drac de Granollers

G59678516

ACF Olesa Sardanista

G63420632

Associació Ball de
Diables de Vilafranca
del Penedès
Associació Colla
Ferafoc de Sant Quintí
de Mediona

G65491557

Projecte

DespertaFolk! XIII
Trobada dels territoris de
la Corona d’Aragó
Diada i Ball Tradicional
XIX Trobada d’esbarts
infantils i juvenils
d’Olesa
El Prat, un món de
castells
XXVII Mostra de bestiari
de Granollers
Nous públics 2019

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

5

4

3,5

2

6

3

23,5

1.393,55

7

4,5

5

4

8

5

33,5

2.155,72

4

6

3

1

4

1

19

1.030,75

4

6

3,5

1

6

0

20,5

1.215,65

6

6

4

2

4

8

30

1.930,50

3

5

4

2

8

3

25

1.482,50

6

3,5

3

2

2

5

21,5

1.000,00

7

8

3

1

10

4

33

2.000,00

6

4

3

1

4

3

21

1.245,30

10

9,5

4,5

5

4

5

38

2.445,30

8

6

5

3

4

6

32

2.000,00

6

5

4

2

8

6

31

1.500,00

5

6

3,5

2

6

6

28,5

1.690,05

5

6

4

3

8

5

31

1.800,00

7

9

3,5

3

8

4

34,5

2.220,07

4

6

5

4

4

5

28

1.500,00

6

5

3

3

6

3

26

1.250,00

7

6,5

4

3

4

5

29,5

1.500,00

9

7

5

5

8

7

41

2.845,40

7

6

4,5

3

6

3

29,5

1.749,35

7

7

5

3

10

7

39

2.500,00

7

6

4

4

6

8

35

2.252,25

4

5

4

2

6

3

24

1.423,20

12è Diabòlic
Foedus

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
R0800225E
G08880528
G60531795
G65566606
G62878954
G58860081
G60814241
G64803281
G65327348
G58315953
G60770799
G65873911
G59186577
G67253005
G59819136
G65196636
G62102843

G60195906
G08631830

G08803132
G66880253
G58031832

Entitat
Parròquia Sant Medir
La Lliga Comercial
Industrial i Agrícola
Associació Colla de
geganters i grallers de
Castellterçol
Associació Diables de
la Maurina de Terrassa
Gegants de Capellades

Projecte
Premi Amadeu Oller de
Poesia per a joves
poetes
Trobada de puntaires de
Capellades
XII fira del món geganter

IX Diada de la colla
Diables de la Maurina
Restauració gegants
centenaris de
Capellades
Els Xulius Centre Social Cicle festiu de Música a
Ribeta
l’Estiu Ribes 2019
Castellers de Sabadell
Fem pinya amb els joves
Associació Cultural els
Cremats d'Olost
Associació Geganters i
Grallers del Carrer de la
Riera
Ateneu santcugatenc

Correfoc de festa major
2019
Organització del seguici
de festa major a la ciutat
de Vic
44ª edició de la Festa de
Tardor
Diables de Les Corts
Festa Major dels Diables
de Les Corts
Associació Udols de
Renovació i ampliació
Foc - Diables de Calella indumentària membres
colla de diables
Associació amics de la 36è Sarau artesenc
sardana d'Artés
Ass. Comitè de l'Antifaç Carnaval de Molins de
Rei 2019
Ass. Colla Gegantera
Festa Major Gegant a
de Molins de Rei
Molins de Rei
Associació Bastoners
44 Trobada nacional de
de Gavà
ball de bastons
Hermandad andaluza
XXI Aniversario (Cambio
Nuestra Señora del
de vara- VI encuentro de
Rocío de Terrassa
la diversidad cultural
Ciudad de Terrassa)
Associació d'Amics dels XXV Festes de Sant
Gegants del Pi
Josep Oriol i activitats
que se'n deriven
Agrupació folklòrica
Festa de la Primavera,
Molins de Rei
Focarrada i inici del 30è
aniversari de la Colla de
Diables Molins de Rei
"l'Agrupa"
Hogar extremeño de
Celebració festes
Barcelona
patronals 2019
Associació Casa del tió 9A festa del tió
i Casa del bosc
d'Argençola
d'Argençola
Casa de Aragón de
San Jorge (Actividades
Gavà, Viladecans y
relativas a la Festividad
Castelldefels
de San Jorge)

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

3

5

3,5

2

4

2

19,5

1.057,87

4

3

3

1

6

0

17

922,25

6

8

4

3

6

6

33

2.123,55

5

5

4

2

4

5

25

1.482,50

4

1,5

3

1

2

3,5

15

650,00

5

5

3,5

3

4

5

25,5

1.512,15

8

8

4

4

4

6

34

2.187,90

4

3

2,5

2

8

3

22,5

1.334,25

6

4

2,5

0

8

4

24,5

1.452,85

5

7

3,5

2

6

6

29,5

1.749,35

7

6

5

4

8

5

35

2.252,25

5

3,5

4

1

2

7

22,5

1.334,25

4

5

3

1

10

4

27

1.601,10

5

5

3,5

2

6

2

23,5

1.393,55

7

7

3,5

3

8

7

35,5

2.284,42

7

8

3,5

2

6

4

30,5

1.962,67

4

5,5

3,5

1

4

6

24

1.423,20

8

7

5

4

8

6

38

2.445,30

6

4

3,5

2

4

4

23,5

1.393,55

4

5,5

3,5

2

4

0

19

1.030,75

8

6

4

3

8

3,5

32,5

2.000,00

2

5

3

1

6

3,5

20,5

1.215,65

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

G65151953

Associació cultural
Rebricatus
Associació sardanista
Collblanc - Torrassa
Amics de Castellar del
Vallès. Secció cor Sant
Esteve
Associació La Vella de
Gràcia

G65433096
G60112117
G65971608
G60234549
G63850283
G59827212
G08779365
G60354941
G60478146
G58035411
G65128274
G59372599
G58565979
G60889623
G65613838
G65363483
G58324856

G65812604

G67335158
G08850208
G66977141
G61931010

Colla castellera
Tirallongues de
Manresa
Associació cultural
Elclimamola
Agrupació sardanista
manlleuenca
Associació la Passió
d'Olesa de Montserrat
Associació cultural turó
del llac-geganters i
grallers de la Llacuna
AC galega Alborada
Tertulia Flamenca de
L´Hospitalet
Associació amics
acordió Maçaners
Colla de castellers
xicots de Vilafranca
A.C.A Hijos de Paradas
en Cataluña
Associació Bastoners
de Terrassa
Associació Joves
Artistes Kolomencs
Assoc. de diables els
cremats de La Múnia
Asociación Centro
Cultural Andaluz y
Artístico Manuel de
Falla
Coordinadora
d'Entremesos de
cultura popular i
tradicional catalana de
Sant Cugat del Vallès
Colla de Gitanes de
Cardedeu
Casa Andalucía en
Barcelona
Associació musical Can
Roig i Torres
Castellers del Poble
Sec

Projecte
XI Festival Berguedà
Folk
7è aplec de la sardana

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

5

7

2,5

3

4

4

25,5

1.500,00

2

7

3

1

10

3

26

1.541,80

4

8

2

1

4

5

24

1.423,20

3

3

3,5

1

6

5

21,5

1.274,95

5

6

4

2

6

7

30

1.930,50

7

4

4

2

4

2

23

1.363,90

3

6

3,5

1

10

3

26,5

1.571,45

8

6

4,5

5

10

6

39,5

2.541,82

6

7

5

3

6

9

36

2.316,60

3

6,5

3

1

4

5

22,5

1.334,25

4

4

3,5

1

4

5,5

22

1.304,60

6

5

3,5

2

6

2

24,5

1.452,85

2

3

3,5

1

4

3

16,5

895,12

3

2,5

3,5

1

4

5

19

1.000,00

6

7

4

1

8

5

31

1.994,85

6

7

4

3

4

3

27

1.601,10

4

6

4

2

8

4

28

800,00

2

3,5

3

1

4

3

16,5

895,12

5

7

4

2

6

4

28

1.250,00

4

3

3,5

1

6

2

19,5

1.057,87

3

2,5

3

1

4

3,5

17

922,25

2

3

3

1

4

3

16

800,00

8

7

5

0

4

8

32

2.059,20

Aquest any, intercanvis!
El Foc en Dansa (Nou
espectacle de cultura
popular)
Actuació castellera de
Diumenge de Rams
ÀER
90è aniversari Agrupació
sardanista manlleuenca
Representacions de la
Passió d'Olesa
25é aniversari dels
gegants Andreu i Maria
Fiesta de Santiago
apòstol
Festival de saetas 2019
35ena. Trobada
d’acordionistes de
Maçaners
Recuperació fira de
bestiar "El Firal"
Actos del XXXI
aniversario
38e Aniversari
Bastoners de Terrassa
Projecte temàtic popular
“Llegenda del Torrent de
les Bruixes”
Correfoc 38è aniversari
Cultura musical 2019

9a Trobada de balls i
Entremesos de
Catalunya
Recuperació del ball de
gitanes a Cardedeu
Andaluz del año
Ball popular en envelat
Festes d'Estiu
20 anys de Castellers de
Poble Sec

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G58301466

G08843609
G58937996

Entitat
Societat cultural i
esportiva la Lira
Asociación Cultural
Casa de Andalucía en
Manresa
Grup de caramelles de
Pagès

G08957946

Ateneu L’Aliança

G60981933

Esbart Rocasagna

G60772134

Germandat de Jesús
Captiu i Ntra. Sra. dels
Dolors

G65046104
G58332420
G59785907
G58358433
G58040775
G63195630

G66055088
G59718163
G66131277
G60978616
G59912105
G08659468
G60429743
G08890956

Associació de
Pessebristes de Ciutat
Vella de Barcelona
Antic gremi de traginers
d'Igualada
Coral Sant Medir

Projecte
FOLK'n VIU. Festival de
música tradicional de la
SCE La Lira de Sant
Andreu 2019
XX Potaje flamenco
ciudad de Manresa
46a Cantada de
caramelles els dies 20 i
21 d’abril de 2019
Juguesca 2019
Celebrem la nostra
dansa (títol provisional)
Antiga processó del
divendres sant de Jesús
captiu i Ntra. Sra. dels
Dolors.
Cicle de Nadal a la ciutat
de Barcelona

Restauració plataforma
carro
10è Aniversari de la
secció infantil i juvenil de
la coral Sant Medir
Diables Sant Pere Nord 35e aniversari Diables St
Pere nord - Festa
Walpurgis
Lluïsos de Gràcia
Fent Lluïsos Fem
Cultura
Associació Fira de
Diada de les tradicions i
Santa Llúcia
els costums nadalencs a
Catalunya – fira de
Santa Llúcia
Associació castellers de Diada V Aniversari dels
Castellar del Vallès
Castellers de Castellar
Circulo flamenco
Festival de Cultura
Andaluz en Mataró
Tradicional i Popular
Mataró por sevillanes
Associació colla
Anem cap al 7
Castellera Laietans de
Gramenet
Colla de Geganters i
Proclamació de l'Hereu
Grallers de Tordera
del Maresme 2019 dins
el món geganter
La Satànica de Sant
Sant Andreu Treu Foc
Andreu
Joventut católica - la
140è aniversari de la
Peni
Joventut Catòlica - La
Peni
CCA Hdad. Ntra. Sra.
25è aniversari
Divina pastora de
Mataró
Centro Galego de
Día do apostolo
Barcelona
Santiago

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

6

5

4,5

4

4

6

29,5

1.749,35

4

4

3

2

4

4,5

21,5

1.274,95

4

5

4

1

6

1

21

1.200,00

4

4

3,5

0

8

5

24,5

1.452,85

6

3

5

3

4

4

25

1.482,50

6

4

4,5

3

8

3

28,5

1.690,05

4

7

3,5

1

6

5

26,5

1.571,45

6

3,5

3,5

3

10

5

31

1.800,00

5

4

3,5

2

4

4

22,5

1.200,00

6

4

3,5

3

6

5

27,5

1.630,75

6

4

5

4

4

4

27

1.450,00

5

7

3

3

6

1

25

1.482,50

6

8

3,5

1

6

6

30,5

1.962,67

3

3

3

1

4

5

19

1.030,75

6

7

4

3

6

4

30

1.200,00

4

4

4

2

6

4

24

1.423,20

7

7

5

3

8

5

35

2.252,25

5

5,5

4,5

3

4

4

26

1.541,80

4

5

4

2

4

4

23

1.363,90

2

3,5

3,5

2

4

2

17

922,25

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

G60561321
G08478232

Associació de
Geganters d’Arenys de
Mar
Ateneu Barcelonès

G60299146

Castellers de Cornellà

G61528410

Grup de Diables
Kapaoltis
Comissió Cavalcada
dels Reis d' Igualada
Fundació Privada
Castellers de Terrassa

G61992335
G58766197
V61073227

G64611239
G60335114
G60082302

G61302576

G65135550

Asociación Centro
Extremeño Ruta de la
Plata El Prat de
Llobregat
Associació Gegantera
dels Gegants de Sant
Jaume
Agrupació Ball de
Gitanes Martorelles
Centro Aragonés de
L´Hospitalet

Agrupación cultural
galega Agarimos
Associació cultural i
d'esbarjo Mestres del
Gai saber

Projecte

Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Criteri Puntuació
1
2
3
4
5
6
total

Import
concedit
(€)

La Nocturna
Cicle “Cultura popular.
Tradició i modernitat”
Activitats castellers a la
província de Barcelona
XXXIV Correfoc de Llefià

7

6

5

4

10

5

37

2.125,00

5

7

3

3

4

3

25

1.482,50

5

8

3,5

2

6

5

29,5

1.749,35

5

6

3,5

1

4

6

25,5

1.512,15

Festa dels Reis
d'Igualada

8

6

3,5

4

10

0

31,5

2.027,02

Castellers de Terrassa

6

7

3,5

2

6

5

29,5

1.749,35

5

5

3,5

2

4

5

24,5

1.452,85

7

7

4

3

6

6

33

1.500,00

4

4

4

1

4

7

24

650,00

5

7

2,5

1

4

4

23,5

1.393,55

3

6

3

1

4

4

21

1.000,00

6

8

5

3

10

6

38

2.445,30

Festival folklòric solidari

XI Trobada dels Gegants
de Sant Jaume i
intercanvis vinculats
Festival Infantil de
Dansa
Promoció cultura
aragonesa i catalana
(intercanvis culturals i
festivals) i participació
en el Foro de las
cultures
Jornades culturals del
XXII aniversari de la
Agrupación cultural
galega Agarimos
Cicle d'espectacles
Mataró dansa i exposició
10è aniversari

Segon. ACCEPTAR el desistiment de les següents sol·licituds presentades ja que les
entitats beneficiàries han presentat amb posterioritat a la seva sol·licitud un escrit de
renúncia, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte:
NIF
R0802202B
G08890956

Entitat
Hermandad Nuestro Padre Jesus Cautivo y Maria
Santisima de las Arenas de Terrassa
Centro Galego de Barcelona

Projecte
Procesiones Semana Santa 2019
127 aniversari del Centro Galego de Barcelona

Tercer. DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte.
Per no complir el requisits establerts en l’article 5 i 7 de les bases de la convocatòria
(no haver presentar la sol·licitud i/o documentació requerides).

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

G58137845
G58025065
G60914082
G08575680
G66794017

Aca hdad Ntra Sra del Rocío Los romeros de
Barcelona
Centro cultural andaluz Blas Infante
Casa de Andalusia en La Llagosta
Asociacion andaluza Virgen del Rocio
Hogar Centro castellano y leonés de Catalunya
Ass. de dimonis del bon pastor - Bonpasfoc

G61346151

Drac i diables de la Sagrera

G59504100

Associació agrupació sardanista de Montgat

G58518655

Foment cultural de la parròquia de Súria

G63767115

Diables de Sant Cugat
Hermandad Ntro. P. Jesús Nazareno y Ntra. Sra.
de la Esperanza

G58102591

G59993634
G66929548

Associació diables Dracs rojos

V61578621

Colla Gegantera Vilanova del Vallès

G58900911
G60944592

Petit Ballet de Barcelona
Associació Festa de la Fil·loxera

G62311311

Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma

G08386138

Associació Casa dels Navarresos

G60550555
G64775695
G66171877
G58202979
G59113241
G58636044
G61994349
G58202953
G08672719
G60480985
G59798058
G62556154
G65217929
G66165481

Asociación cultural andaluza Hdad. La Armonia
Diablesses i diables de Sarrià
Associació Grup Disbauxa de Carnaval
Hermandad Rociera Pastora Almonteña
Ateneu Ordalenc
Caramelles del Roser
Forques de Can Deu
Casa de Andalucía en Rubí
Asociación Casa de Madrid en Barcelona
Hermandad rociera Ntra. Sra. de Rocío de Rubí
Hermandad rociera andaluza Los Varales
Fundació la Tossa de Montbui
Caparrots de Sant Cugat
Amics del Pessebre Vivent de Viladecans

Projecte
Festival de Coros Solidaris
Matinales y Veladas Flamencas
Concurso cante jondo “Ciudad de La Llagosta”
Romeria del Rocío en Catalunya
60è Aniversari
Per Sant Joan, fes el dimoni!
Promovem la imatgeria festiva del barri de la
Sagrera de Barcelona
32è Aplec de la sardana de Montgat
Renovació i restauració d'escenografies,
vestuari i altres millores a l'espectacle "Els
pastorets de Súria"
Encabronada 2019
Matinal de saetas i dijous sant, nit morada
Projecte 30è aniversari associació diables
dracs rojos
25 anys de tradició gegantera a Vilanova del
Vallès
Dansa i Tradició Catalana
Festa de la fil·loxera
Commemoració del cinquè aniversari de la
Colla Infantil dins la Trobada Infernal i la festa
major
Celebració de les festes de Sant Fermí a
Barcelona '19
Romería de Mataró
Portar la cultura popular del foc
Carnaval de Sabadell 2019
Romería del Rocío
Festa major 2019
Concert homenatge a Santi Riera
Renovació vestuari
Cruz de Mayo 2019
Trofeo Mariblanca
Romeria del Rocío
Actividades anuales
Aplec del Roser de la Tossa de Montbui
Vestuari per als Caparrots
Pessebre vivent de Viladecans

Per tractar-se de sol·licituds presentades fora del termini fixat per a la present
convocatòria en l’article 6 de les bases.
NIF

Entitat

Projecte

G65572687

Comissió de l'Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell

Aplec Tona 2019

G59104778

Arca de Noé

L'Home dels Nassos a Barcelona

Per no complir el sol·licitant les condicions fixades a l'article 4 de les bases de la
convocatòria (tractar-se de federacions o coordinadores d’entitats).
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NIF
G58680950
G62809280
G65120305
G58336124
G61652897
G64549728

Entitat
Coordinadora sardanista de L'Hospitalet
Federación de asociaciones americanas en
Cataluña-fasamcat
UAGALCAT
Associació Coordinadora de Geganters de
Barcelona
Federación Andaluza de Comunidades FAC
Federació d’entitats tradicionals Santfeliuenques

Projecte
Ensenyar i difondre la sardana
Vive América América vive 2019
Galicia i la seva cultura
Cal posar guapa a la Crespinella
Proyecto FAC 2019 Actividades Culturales
25è Aniversari Ministrils

Per tractar-se d'un projecte que no és objecte de la subvenció segons el que
s'estableix a l'article 2 de les bases de la convocatòria.
NIF

Entitat

G66276122

Associació Vivitas Cultura

G08890659

Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

G66552027

Asociación casa Candela

G61872883

Cor Voxalba

G58225566

Patronat d'Estudis Osonencs

G08880890

Centre cultural i recreatiu de Pineda de Mar

G58829565

Grup d'esplai el Traspunt

G58339938

Colla Falcons de Vilafranca

G61248381

Fòrum vocal

G65825929
V58330689
G58126061

Assoc.pessebristes cc Sant Joan Viladecans
El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Hdad. Ntra Sra del Rocío Pineda de Mar
Centro Cultural Rociero Nuestra Sra. de la
Esperanza

G58128737
G65924763

Associació gegantera de Callús

G67225318

Associació Messies Participatiu BCN

Projecte
Any Joan Brossa, poeta visual d'icones
populars
VII trobada d’entitats d’estudi del Baix Llobregat
Coro rociero y dia flamenco inclusivo
espectáculo Sant Agusti de Semir
Voxalba 30 anys
Activitats culturals en indrets verdeguerians
(Osona)
Mostreta Escola de teatre Artur Iscla
Cicle de teatre 60è aniversari del grup de teatre
amateur “El Traspunt” de Cardona
60è Aniversari dels Falcons de Vilafranca
Petite Messe Solennelle de Rossini - Apertura
actes 25è aniversari coral
Programació Cicle Cultural 2019
TACA'M&SONA
Concert per la infància
Actividad anual
Ball de gegants al ritme de batucada / taller per
fer una cuca de foc
Concerts participatius. Temporada 2019

Per no superar la puntuació mínima de 15 punts establerta en la present convocatòria
(art. 9 de les bases de la convocatòria).
NIF

Entitat

G63077085

Associació musical i cultural JL Lopategui

G58227802

Casa de Granada cultural, recreativa, andalusa.

Projecte
VIII Concurs infantil de guitarra José Luis
Lopategui
9ª Trobada de Bandes de Música d’Entitats
Culturals província de Barcelona

Quart. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2019, segons estableix la convocatòria i les bases
especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
De totes les sol·licituds rebudes s’ha procedit a verificar el compliment dels aspectes fixats a
la convocatòria, quedant excloses les entitats que no compleixen els requisits o bé el
projecte presentat no es correspon a l’objecte de la mateixa. També han quedat exclosos
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els projectes presentats per sol·licitants que no han atès llurs requeriments d’esmena, tal i
com consta al punt 4.
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris d’atorgament
de la subvenció fixats a la clàusula 9 de la convocatòria, que es relacionen a continuació:
1. Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració,
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 punts,
repartits de la següent forma:
a) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts.
b) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5
punts.
2. Impacte cultural i social del projecte presentat, fins a 10 punts, que es valorarà en
base a:
a) Públic assistent, accessibilitat i durada de l’activitat presentada, fins a 4 punts.
b) Participació i integració d’altres entitats, fins a 3 punts.
c) Repercussió territorial, fins a 3 punts.
3. Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, fins a 5 punts, valorat en
base a:
a) La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a
participant en el projecte, fins a 3 punts.
b) Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon
desenvolupament del projecte, fins a 2 punts.
4. Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, valorat en base a les accions de difusió i els
mitjans utilitzats, fins a 5 punts.
5. Tipologia de l’activitat, segons el següent barem no acumulatiu:
a) Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o elements festius declarats
Patrimoni festiu de Catalunya (Decret 389/2006, de 17 d’octubre), 10 punts.
b) Festes Majors o cicle festiu, 8 punts.
c) Trobades i festes pròpies del territori, 6 punts.
d) Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada entitat, 4 punts.
e) Festivals, concursos i obres de teatre, 4 punts.
f) Reparació o creació d’elements festius, 2 punts.
6. Capacitat d’organització de l’entitat, fins a 10 punts, valorada en base a:
a) Les activitats culturals programades de manera continuada al llarg de l’any, on es
tindrà especialment en compte les activitats vinculades al dia de l’associacionisme
cultural, fins a 5 punts.
b) La repercussió territorial de les seves activitats, fins a 3 punts.
c) El grau de col·laboració amb altres entitats, fins a 2 punts.
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A la mateixa clàusula novena, es fixava que els projectes i/o accions subvencionades
tindrien un màxim de 50 punts i que caldria obtenir un mínim de 15 punts en aquesta
valoració per a ser estimats.
Per tal de calcular l’import dels ajuts atorgats s’ha aplicat la fórmula següent:
A) S’ha realitzat un primer càlcul, d’acord amb el que s’estableix a l’article 11 de les bases
de la convocatòria, mitjançant el qual s’ha fixat el valor mig del punt per la divisió de l’import
de la convocatòria (450.000 €) entre la suma total de punts atribuïts en les valoracions
superiors a quinze punts.
Aquest valor s’ha aplicat als punts obtinguts per les sol·licituds situades al tram mig en un
escalat de 10 punts de valoració per tram. A partir del tram mig, els trams superiors i
inferiors han rebut un valor de punt que s’ha increment o reduït, respectivament, en un
import fixe de 5 €.
Aplicant un escalat de 10 punts entre la puntuació màxima que pot assolir una sol·licitud (50
punts) i la puntuació mínima per a que els projectes siguin estimats (15 punts), s’estableixen
quatre trams de puntuació. S’ha considerat tram mig el que va de 20 a 29.99 punts atès que
aplega el conjunt més nombrós de sol·licituds.
Aquesta primera iteració ha donat com a resultat els valors següents:
 Nombre total de punts atorgats a les valoracions, susceptibles de considerar en els
càlculs (cal recordar que les puntuacions inferiors a 15 no s’han pres en consideració):
7.666,5 punts.
 Valor mig per punt en la primera iteració: 58,70 € / punt.
 Interval d’increment o decreixement per tram: 5 €
 Valors unitaris dels punts per trams:
-

De 15 a 19,99 punts:
De 20 a 29,99 punts:
De 30 a 39,99 punts:
De 40 a 50 punts:

53.70 € / punt
58,70 € / punt
63,70 € / punt
68,70 € / punt

Un cop realitzats aquests càlculs, s’ha procedit a determinar l’import dels ajuts atorgats, amb
les limitacions establertes a les bases de la convocatòria (no excedir la xifra de 5.000 €, no
superar la quantitat sol·licitada i no sobrepassar el 50% del cost total del projecte/activitat
subvencionat (article 11 de les bases de la convocatòria). Aquest import ha estat de
445.835,10 €.
B) Un cop realitzada aquesta primera iteració, s’ha procedit a realitzar-ne una segona aplicant
els mateixos criteris. L’import de la convocatòria que no ha estat atorgat (4.164,90 €) s’ha dividit
entre la suma de les puntuacions d’aquells projectes que no havien arribat als límits dels ajuts
en la primera iteració, és a dir, que eren susceptibles de veure incrementat l’import a percebre.
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El valor mig del punt s’ha aplicat al tram mig de les puntuacions i s’ha incrementat o reduït el
seu valor del punt en un interval proporcional al de la primera iteració. Els valors dels punts
resultants, s’han aplicat a les sol·licituds agrupades en els mateixos trams del primer càlcul.
Aquesta segona iteració ha donat com a resultat els valors següents:
Nombre de punts atorgats a les sol·licituds susceptibles de veure incrementat l’ajut a rebre
després de la primera iteració: 6.354 punts
Valor mig per punt en la segona iteració: 0,65 € / punt.
Interval d’increment o decreixement per tram: 0,05 €.
Valors unitaris dels punts per trams:
De 15 a 19,99 punts: 0,60 € / punt
De 20 a 29,99 punts: 0,65 € / punt
De 30 a 39,99 punts: 0,70 € / punt
De 40 a 50 punts: 0,75 € / punt
Un cop realitzats aquests càlculs, els imports resultants s’han sumat als de la primera iteració i
s’han aplicat un altre cop les limitacions establertes a la convocatòria. Totes les xifres de valors
monetaris han estat arrodonides a dos decimals.
L’import de les subvencions atorgades és de 449.720,56 €.

Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS VINT EUROS AMB
CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (449.720,56.- EUR), amb càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2019 de la
Diputació de Barcelona amb el següent detall:
NIF

Import
concedit (€)
1.632,12

Operació
comptable
1903003064/1

1.512,15

1903003064/2

1.270,00

1903003064/3

Concert de Nadal de l'OCAB

1.334,25

1903003064/4

ROCÍO 2019

1.274,95

1903003064/5

Els pastorets del segle XXI
Festa Cultural Can Mercader 2019

1.601,10
1.660,40

1903003064/6
1903003064/7

La cobla i la veu

1.245,30

1903003064/8

XXIV Aplec de la Tartana
Les heroiques dones de Terrassa 2019
(4ª edició)
Els Bouets i la Vaqueta del Raval

1.000,00

1903003064/9

1.994,85

1903003064/10

1.334,25

1903003064/11

XXIX Jocs Florals del Raval

1.660,40

1903003064/12

Entitat

G63463368 Camerata Sant Cugat
Associació de puntaires
G62951041 del districte de Sant
Andreu
G58016270 ACA Colonia Egabrense
Orquestra de cambra
G58174244 d'acordions de Barcelona
(OCAB)
A. Hdad rociera a. Sta.
G65079444 Ma. de las Arenas Voces
del camino de Terrassa
G08713349 Círcol catòlic Badalona
G58174632 Acg Rosalia de Castro
Associació cultural
G17697749
Sibemoll
G58942483 Amics d'El Prat
Associació trabucaire
G66626250
"Bandolers de Terrassa"
G60009388 La Taula del Raval
Associació Institut de
G61299079 Promoció de la Cultura
Catalana

Projecte
Quinzena Cantata de Nadal
Assistència a Trobades de Puntaires i
especialment organització de la XII
Trobada de Puntaires de la nostra
Associació (8.12.2019)
Romería de la Virgen de la Sierra
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NIF

Entitat

Projecte

Centro recreativo y
G61197828 cultural aragones de
Fiestas del Pilar 2019
Ripollet
Colla Gegantera de Sarrià
G60757499
Embellint als gegants
- Sant Gervasi
Activitats de cultura popular i tradicional
G63668032 Centre Sant Pere apòstol dins el marc de la Festa Major de St.
Pere, Sta. Caterina i la Ribera 2019
Asociación Hermandad
45è aplec de San José de Abrucena en
G62164793 andaluza de San José de
Terrassa
Abrucena en Terrassa
Agrupación cultural
G08983256
Promoció de cultures
Saudade
Associació de diables
G62508437
Bestia Kabra
Kabra L'Hospitalet
Associació Colla de
Dinamització i dignificació de les Festes
G65698383 Geganters i Grallers de
Majors de Masquefa, i dels Gegants
Masquefa
Isidre i Magdalena
Grup ball de gitanes de
Intercanvi cultural Santa Perpètua de
G60769544 Santa Perpètua de
Mogoda
Mogoda
Associació Festa
G65278087 Medieval Sant Jordi de
Bitulona. Festa, patrimoni i cultura
Badalona
G62478409 Grup Sardanista Horta
Sardanes a Horta
C. A. Tertulia Flamenca
G59093732
XIX Jornadas de Valores Flamencos
de Badalona
Foment sardanista Sant
G59319798
27e. Aplec capital del cava
Sadurní
Castellers de la Vila de
G61307229
Diada Castellera de Festa Major
Gràcia
Associació colla
Recuperem la tradició popular amb
G65347536 gegantera del Casc antic
gegants del segle XVI
de Barcelona
Centro aragonés
G61440707
Festividad del Pilar
Terrassa
Associació colla de
G65170607 diables del Casc antic de Fot-li castanya 2019
Barcelona
G59667386 ACF Sabadell Sardanista 57è aplec de la sardana de Sabadell
Asociación Cultural Casa
G58207127
XXXV Aniversario Entidad
de Extremadura
XV Recital de Guitarra Flamenca
G61348389 Asociacion Flamenco vivo
Ciudad de Badalona
Associació cultural Centro
G58238783 andaluz de la comarca de Fira d'abril de Catalunya
Estepa y Sierra sur
Asociación Andaluza
Hermandad Nuestra
G60238086
Romeria del Rocío en Catalunya 2019
Señora Virgen del Rocío
San Rafael Arcángel
Foment de la Sardana de
G60694114
Ballades de sardanes 2019
Barcelona
Agrupació de Balls
XVIII Diada Bastonera a les Roquetes
G60103215
Populars de les Roquetes del Garraf

Import
concedit (€)

Operació
comptable

1.482,50

1903003064/13

1.215,65

1903003064/14

2.380,95

1903003064/15

1.541,80

1903003064/16

895,12

1903003064/17

949,37

1903003064/65

1.601,10

1903003064/18

930,00

1903003064/66

976,50

1903003064/19

800,00

1903003064/20

922,25

1903003064/21

1.994,85

1903003064/22

3.227,10

1903003064/23

1.363,90

1903003064/24

1.304,60

1903003064/25

1.512,15

1903003064/26

2.123,55

1903003064/27

1.000,00

1903003064/28

868,00

1903003064/29

1.452,85

1903003064/30

1.423,20

1903003064/31

1.450,00

1903003064/32

1.512,15

1903003064/33
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NIF

Entitat

Associació de
G63552137 Pessebristes de
Vilafranca
G59868380 Coral Sant Sadurní
G58838103 Badalona sardanista
Assoc. Cultural del Cep
G61997490
Patronat Pro Aplec
Centro Cultural Andaluz
G65352916 de Palau Solità i
Plegamans
Acción Cultural Miguel de
G08904260
Cervantes
Casal cultural dansaires
G58333451
manresans
A.C.A Peña flamenca de
G59756593
Manlleu
Hermandad Nuestro
Padre Jesus Cautivo y
R0802202B
Maria Santisima de las
Arenas de Terrassa
G08889933 Grup Torxa

Import
concedit (€)

Operació
comptable

Exposició de Pessebres Nadal 2019

1.200,00

1903003064/34

Òpera entre vinyes
75è. Aplec de Sardanes de Badalona
Commemoració del 65è aplec de la
sardana a Santa Coloma de Gramenet

1.215,65
2.155,72

1903003064/35
1903003064/36

1.749,35

1903003064/37

Festa Major 2019

1.930,50

1903003064/38

Rincón literario anual XXII Concurso
literario Internacional Dulcinea

1.215,65

1903003064/39

XXXIV Oreneta d'Or Ciutat de Manresa

1.423,20

1903003064/40

33 Festival flamenc de Manlleu

1.245,30

1903003064/41

Pesebre viviente año 2019

1.304,60

1903003064/42

1.003,62

1903003064/44

1.245,30

1903003064/45

2.949,50

1903003064/46

2.380,95

1903003064/47

2.187,90

1903003064/48

2.350,00

1903003064/49

1.003,70

1903003064/50

1.512,15

1903003064/51

1.186,00

1903003064/52

44è Aplec de Tardor

1.277,50

1903003064/53

XXXI Premis Batista i Roca. Memorial
Enric Garriga Trullols

1.541,80

1903003064/54

Creació dels nous gegants del Barri
Nou de Cardona

1.541,80

1903003064/55

1.300,00

1903003064/56

2.776,00

1903003064/57

1.215,65

1903003064/58

1.245,30

1903003064/59

Projecte

12è Concurs de Percussió de
Barcelona
Cruz de Mayo 2019

G58039488 A.C.A Cofradia 15+1
Associació de Festes de
la Plaça Nova - Comissió
430 Festes de Sant Roc de Barcelona
G58488487 de Festes de Sant Roc de
a la plaça Nova
Barcelona
Agrupació Cultural
Folklòrica Barcelona
Colla del Bitxo del Torrent
G58686866
Mitger
G08943250

G08953564

Cercle d'Agermamanet
Occitano-Català (CAOC)

Colla de geganters i
grallers de Calella
Fundació privada Cultura
G64255185
i teatre
Esbart Dansaire de Sant
G64154156
Pol
Agrupació Sardanista de
G59516484
Tona
V61320115

G08888422 IPECC
Associació Cultural
G65348682 Comissió de Festes del
Barri Nou
Associació colles
G63147615
sardanistes Laietans
G64294754 Patronat de Sant Roc
Germandat Sant Antoni
V59910471
Abat colla vella
Hermandad rociera
G58630112
Virgen de la Rocina

Cicle de ballades de sardanes al pla de
la catedral de Barcelona 2019
V Trobada de bestiari “Can Roca
crema!”
Arrels comunes: bestiari, llegendes,
rondalles, cançó popular i tradicions
occitano-catalanes. Activitats de
promoció i divulgació 2019.
Confecció de la indumentària de la
imatgeria festiva de Calella
Pastorets 2019. Renovació de les
representacions
22 e. Festival de danses tradicionals
catalanes a Sant Pol de Mar

VII concurs de sardanes de Ciutat vella
(Barcelona)
Renovem el Vot de Vila a Sant Roc
Festa de Sant Antoni Abat i Tallers a
les Escoles
Romería del Rocío en Cataluña
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NIF
G62386602
G58545005
G65061681
G60517968
G61798401
G66873407
G58356007
G08502544
G65357642
G63198378
G58021528
G08468209
G58995697
G63035596
G65255200
G60543733
G61930772
G58946955

Entitat

Projecte

Import
concedit (€)

Operació
comptable

Asociación Cultural
Extremeña Zurbaran
Centro cultural andaluz
Plaza Macael
Associació de diables de
Sant Pau d'Ordal
C.c.andaluz H.R. Virgen
de Gracia
Casa d'Aragó de
Cerdanyola
Associació Tonis Olesa
de Montserrat
Agrupació folklòrica
Amunt i crits
Associació Centro
Asturiano de Barcelona
Colla Castellera Jove de
Barcelona
Sabadell Més Música
Peña cultural flamenca y
recreativo andaluza
Antonio Mairena
Societat coral Els amics
Colla de geganters de
Sant Joan Despí
Associació de Geganters i
Grallers de Moià
Associació Fal·lera
Gegantera "Sagrada
Família"
Hdad Ntra Sra del Rocío
de Badia del Valles
Casal de la dona de Súria

XVIII certamen Internacional de pintura
“Zurbaran”

1.304,60

1903003064/60

Romeria del Rocío

1.512,15

1903003064/61

Festa dels diables de Sant Pau

1.660,40

1903003064/62

XXXVI romeria Virgen de Gracia

1.363,90

1903003064/63

2.027,02

1903003064/64

2.091,37

1903003064/43

Festival de danses

2.000,00

1903003064/67

XV Festival Nueche Celta

2.187,90

1903003064/68

Organització de sis diades castelleres

2.316,60

1903003064/69

Premi Nacional Agustí Borgunyó
XXXVIII ciclo cultural flamenco y
XXXVIII festival flamenco "Broche de
oro"
Cafè teatre i balls tradicionals

976,50

1903003064/70

1.690,05

1903003064/71

1.000,00

1903003064/72

Tres tombs de Sant Joan Despí

2.284,42

1903003064/73

Vestim els gegants de Moià

1.994,85

1903003064/74

La Pepa i en Pere continuen ballant

1.930,50

1903003064/75

Romeria del Rocío

1.003,62

1903003064/76

887,50

1903003064/77

2.059,20

1903003064/78

1.030,75

1903003064/79

1.541,80

1903003064/80

1.423,20

1903003064/81

2.380,95

1903003064/82

1.304,60

1903003064/83

2.187,90

1903003064/84

750,00

1903003064/85

1.541,80

1903003064/86

950,00

1903003064/87

1.363,90

1903003064/88

Amics de la Sardana de
Premià de Mar

G58304999 Casa Valencia de Gavà
G58266107 A.C.A. Casa de Sevilla
G61646105
G58038167
G62671490
G62860796
G63655021
G63566798

Colla de Bastoners de
Sabadell
Agrupació Sardanista
l'Ideal de Clavé
Associació La Colònia
Modernista
Tot Raval, Fundació
Privada
Amics de la Flama del
Canigó i dels Focs de
Sant Joan
Centro Cultural Raíces de
Andalucía

G58851080 Colla Sardanista Riallera
G63766463

Coral Preludi d'amics de
la Unesco de Barcelona

XIV Trobada de Tambors i Bombos
d’Aragó a Cerdanyola
Festa de Sant Antoni Abat a Olesa de
Montserrat

Trobada de puntaires
A la plaça fem sardanes. Diada del
soci. 20ª trobada d'aplecs sardanistes
de les comarques de Barcelona.
Falles a Gavà
Cruz de Mayo 2019 - Mostra i trobada
de cultura popular i tradicional
22è aniversari dels Bastoners de
Sabadell
Aplec de les Roquetes
XIX Festa del Modernisme de la
Colònia Güell
Festival de Cultura Raval(s). Fet per la
gent del barri
Sant Joan-Tradifoc
XI Romería Ciudad de Viladecans
94è Concurs de Colles Sardanistes de
Vic
Cicle de Cançons Marineres
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Secretaria General
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Asociación Cultural
G59835405 Andaluza de Tona y
Balenya
Casa de Granada Cultural
G58036849 andaluza del Vallés
Occtal.
Associacio Cultural i
G08712481
Recreativa Unio Calafina
Associació
G66393034
Arreplegagegants
G65412819

Associació Trabucaires
de Terrassa

G63101406 Falcons de Barcelona
G61550653
G60209517
G64921182
G58348806
G65685307
G59849760
G62067160
G64124316
G65009557
G08991135
G59790808

Els Tonis de Sta. Eugenia
de Berga
Castellers de Mollet
Fundació Festa major de
Gràcia
Esbart català de
dansaires
Can Ninot
Foment de la sardana de
Rubí
Drac i Diables de la
Colònia Güell
Centro de estudios
rocieros y Cultura
andaluza en Catalunya,
CERCAT
Associació Musical
Suburense
Casa de Andalucia En
Mataró
Agrupació de
pessebristes de Sabadell

G58407024 Airiños da Nosa Galicia
G62538590
G66055286
V08538910
G63265250
G59066019
G58445768
G64889389

Import
concedit (€)

Operació
comptable

Festa Major de Sant Andreu 2019

1.000,00

1903003064/89

Cruz de Mayo 2019

1.030,75

1903003064/90

2n. Premi Paraules Casino de Calaf
2019

1.030,75

1903003064/91

Anem de nou al Transeixample

2.091,37

1903003064/92

1.660,40

1903003064/93

1.719,70

1903003064/94

Festa dels Tonis 2019

1.719,70

1903003064/95

XXVII Diada de Castellers de Mollet

2.027,02

1903003064/96

Cicle de Nadal a la Vila de Gràcia

2.380,95

1903003064/97

2.252,25

1903003064/98

1.930,50

1903003064/99

2.252,25

1903003064/100

1.000,00

1903003064/101

1.482,50

1903003064/102

La música dona

1.215,65

1903003064/103

Romería rociera de Mataró

1.482,50

1903003064/104

976,50

1903003064/105

1.962,67

1903003064/106

1.541,80

1903003064/107

Diada de Sant Jordi 2019

1.660,40

1903003064/108

Festes de Primavera 2019

1.245,30

1903003064/109

Festa Major de Sant Bartomeu i Santa
Tecla de Sitges. Ball de diables parlat

1.719,70

1903003064/110

Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú i
Festa del Cavall 2019

2.091,37

1903003064/111

949,37

1903003064/182

1.660,40

1903003064/112

Entitat

Amics de Medievalia
Sabadell
Fundació especial antiga
Caixa Sabadell 1859
Centro aragonès de
Sarria
Associació ball de diables
de Sitges Colla jove
Associació organitzadora
de la festa dels Tres
Tombs
Asociación centro cultural
castellano-manchego de
Badalona
Associació Clau de Mar.
Grallers de Vilanova i la
Geltrú

Projecte

Festa de recreació històrica "Que
venen els Carlins! Que venen els
Federals!"
Desenvolupament del fet falconer en
general

Projecte d'activitats de foment i difusió
de la dansa catalana
4a Mostra de titelles de Sant Cugat
Cicle festiu – festes tradicionals i
populars
Correfoc i encesa de la cripta de la
Colònia Güell
Treballs amb el fons fotogràfic del
CERCAT: difusió, recepció i
manteniment de material del fons
fotogràfic.

Nadal 2019
Festival de musica i dansa, Festa del
36 aniversari, Letras gallegas i mostra
cultural i gastronòmica.
Medievalia Sabadell, una història per
descobrir

Diada del socio 2019
L'Acord: tradició i renovació
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Agrupació Musical La
G61887329 Banda de Cerdanyola del
Vallès
G65501330 Associació Fem Bir
Drac i bruixes de Can
G59301309
Boada
Cca Peña Bética Gavà
G59824367
Viladecans
Associació Pessebre
G59732610
vivent Amics de Corbera
Geganters i grallers del
G60818705
Poble sec
Amics de la sardana de
G60676020
Poble sec
Associació cultural La
G66718768
Corriola
Associació Colla
G65840225
Gegantera de Nou Barris
Associació Col·lectiu
G66252115
Misteris Olesa
Associació cultural
andalusa Amigos de la
G62867767
Santa Cruz de Canjayar
en Terrassa
Centre moral d'Arenys de
G58176744
Munt
Grup pessebrista de
G60083185
Castellar del Vallès
Associació d'Amics de
G59936278
Santiga
Associació Tradicions i
G58933912
costums Mollet
Agrupació sardanista
G59798330
Torelló
V60909660
G62214820
G64910987
V58009101
G58415001
G58812827
V58283011
G63165583
G66462854

Import
concedit (€)

Operació
comptable

Un Castell d’Arrel

1.630,75

1903003064/113

Pastorets

1.334,25

1903003064/114

Fem cultura

1.245,30

1903003064/115

I Festival de Andalucía a Catalunya.

1.363,90

1903003064/116

Pessebre Vivent 2019

2.123,55

1903003064/117

30 anys de gegants al Poble-sec

1.749,35

1903003064/118

Festa major i sardanes a la fresca

1.550,00

1903003064/119

Festa del segar i batre, Margaridó 2019

1.423,20

1903003064/120

El Costumari català a Nou Barris

1.930,50

1903003064/121

Misteris 2019

1.601,10

1903003064/122

19 aniversari i festa patronal de l’entitat

1.512,15

1903003064/123

Ens movem per la cultura

1.930,50

1903003064/124

Pessebres de pel·lícula

1.601,10

1903003064/125

496,60

1903003064/126

Celebració del Dia del Soci

1.274,95

1903003064/127

Concert

1.512,15

1903003064/128

1.600,00

1903003064/129

1.541,80

1903003064/130

Cantem cantant, cicle Musicasino

1.215,65

1903003064/131

Romeria del Rocío

1.450,00

1903003064/132

Setmana cultural i festiva del Pilar

1.245,30

1903003064/133

Romeria rociera de Torelló 2019

1.393,55

1903003064/134

Festa major 2019 de Sant Pau d’Ordal

1.600,00

1903003064/135

Organització Flama del Canigó 2019 Osona i Moianès

500,00

1903003064/136

1.057,87

1903003064/137

1.541,80

1903003064/138

Entitat

Colla Gegantera de
Pallejà
Associació Acció cívica
calderina
Casino de Caldes
fundació privada
Centro cultural andaluz
Centre cultural recreatiu
aragonès de Mollet i
comarca
Asociación cultural
andaluza de Torelló
Centre Agrícola de Sant
Pau d'Ordal
Associació per les
tradicions catalanes
Tradicat
Associació Balls Populars
Sant Sadurní d'Anoia

G58261116 Esbart Sabadell Dansaire

Projecte

XXXVI Festa de l'Arbre i XXX
d'homenatge als poetes

Dues trobades de colles geganteres a
Pallejà de l’any 2019 i intercanvis a les
colles convidades
Caldesflor Corpus 2019 I la Flama del
Canigó

Festa 5è. Aniversari Associació balls
populars Sant Sadurní
Celebració del Dia internacional de la
dansa a Sabadell
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G58307299
G59535609
G62299557
G58323213
G58226911
G08489205
V08996829
G59789776
G58533506
G63198782
G60433828
G08473076
G60973203
G64907272
G63632715
V58249533

Associació El Centre de
Sant Quirze de Besora
Casal Catòlic de Sant
Andreu de Palomar
Colla de Geganters i
Grallers de Gràcia de
Sabadell
Associació cultural
recreativa de Fals
Societat cultural Sant
Jaume
Centro Aragonés de
Badalona
Centre Catòlic de Mataró
- Sala Cabanyes
Esbart dansaire Castell
de Tona
Orfeó Badaloní
Fundació Universitària
Martí l'Humà
Colla de Castellers
d’Esplugues de Llobregat
Ateneu de Sant Just
Desvern
Centro cultural Andaluz
Associació colla
castellera Salats de Súria
De Bòlit Unió de Colles
de Cultura Popular
Coral Sant Jordi

Grup sardanista dintre el
G59152405
bosc
G58672403 Orfeó Atlàntida
G58698424 Associació Espluga Viva
Associació de
G65075228 Confraresses de
Barcelona
Associació Juvenil Drac
G61191771 Baluk Astharot i Diables
de Ca n'Aurell
Associació Cultural 18 de
G63370563
setembre
La Quadrilla d'en Joan
G65347619
Muntada
G63003065 Escamot dels Diables
Castellers de la sagrada
família
Associació Agrupació
G58318163
Sardanista de Cornellà
Associació societat coral
G58021031
la Unió Santcugatenca
G08494635 Foment de Sitges
G62493739

Import
concedit (€)

Operació
comptable

Celebració dels 120 anys dels
pastorets

1.245,30

1903003064/183

NU(e)S

1.363,90

1903003064/139

36ena trobada gegantera al barri de
Gràcia de Sabadell

1.000,00

1903003064/140

Aplec del Grau - Fals

1.601,10

1903003064/141

Audició de sardanes de Premià de Dalt

1.719,70

1903003064/142

2.059,20

1903003064/143

1.274,95

1903003064/144

En Fem 75

1.393,55

1903003064/145

La Moixiganga de Badalona

2.091,37

1903003064/146

Les festes del bosc i el teatre de natura

1.245,30

1903003064/147

2.445,30

1903003064/148

1.962,67

1903003064/149

1.393,55

1903003064/150

2.027,02

1903003064/151

1.962,67

1903003064/152

1.334,25

1903003064/153

1.423,20

1903003064/154

868,00

1903003064/155

1.512,15

1903003064/156

1.500,00

1903003064/157

IV Diada de Foc Tradicional

1.601,10

1903003064/158

XXII Aplec de Cardona

1.690,05

1903003064/159

Entitat

Projecte

Fiestas Pilar Centro Aragonés de
Badalona
Restauració d’elements de
l’escenografia de “Els Pastorets de
Mataró”

Diades importants de la Colla castellera
d'Esplugues
Balls de festes de tardor de Sant Just
Desvern 2019
La caseta de la Fira d’abril
Cultura popular castellera a la
Catalunya central
Rebombori 2019. Festa de la Cultura
Popular i la Música Folk
Cançons i arrels - Els modernismes
musicals europeus
Aplec a l'Agulla
Concert Juny 2019 - Bruckner - Mass
n.3 Grosse Messe
Festival ARRELA’T 2019, festival de
cançó i dansa d'arrel
El mon confrare de Barcelona en la
processó de la Immaculada - vot de
poble 1651 integració de la dona

Restauració de les rèpliques dels
gegants vells de Sant Llorenç Savall
Commemoració del 20è aniversari de
l'Escamot dels Diables
Alcem Castells a la província de
Barcelona

840,87

1903003064/160

1.512,15

1903003064/161

1.630,75

1903003064/162

Festa de l’Agrupa 2019

1.930,50

1903003064/163

#NovaUnioSC

2.091,37

1903003064/164

40 anys de Pubillatge a Sitges

1.541,80

1903003064/165
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G08406332 Associació Cultural Esplai
G61065900 Castellers de Sant Cugat
Grup Bonaire i veus de
G61976338
Tona
V59088591 Societat coral el Raïm
Societat coral Diadema
G08405557
corberenca
G65933020 Associació Crits i Renou
Associació Pessebrista
G61427878
de Vilanova i la Geltrú
G63541502 Ball de Diables de Mataró
G64854920
G65690620
G60698396
G62334925
G08886897
V61534566
G66354648
V60160009

Import
concedit (€)

Operació
comptable

1.482,50

1903003064/166

2.091,37

1903003064/167

1.050,00

1903003064/168

2.027,02

1903003064/169

1.749,35

1903003064/170

1.000,00

1903003064/171

1.630,75

1903003064/172

2.348,77

1903003064/173

2.091,37

1903003064/174

Sardanes a la Plaça

2.091,37

1903003064/175

25è aniversari Colla de diables
Pixafocs i Cagaspurnes

1.690,05

1903003064/176

Representació de l'opereta "La Viuda
Alegre"

1.482,50

1903003064/177

JOVERD 19

1.930,50

1903003064/178

XXVII Jordiada (2019)

1.601,10

1903003064/179

976,50

1903003064/180

1.200,00

1903003064/181

1.601,10

1903003064/184

1.215,65

1903003064/185

1.719,70

1903003064/186

2.155,72

1903003064/187

1.482,50

1903003064/188

1.423,20

1903003064/189

1.393,55

1903003064/190

2.155,72

1903003064/191

1.030,75

1903003064/192

1.215,65

1903003064/193

Entitat

Associació centre cultural
Sant Vicenç de Sarrià
Associació Taula
d’Entitats de Sarrià
Pixafocs i Cagaspurnes
de Masquefa
Associació Cor i
Orquestra Simfònica
Harmonia
Patronat castellers de
Vilafranca
Comissió jordiada
Associació cultural grup
de teatre de Callús
Colla de geganters de
Vilanova i la Geltrú

G67028142 Associació Gambaru

Projecte
Concert amb cobla de la música
popular de l'Ametlla de Merola
Celebració de la diada de Sant Cugat
Concerts de cant coral populars i
tradicionals
Centenari de la Societat Coral El Raïm
FEM-LA GROSSA. Festes d'hivern i
d'estiu a Corbera
Trobada de ball tradicional de les Illes
Balears
Diorames del Camí Ramader o
Carrerada Reial de la Cerdanya.
L'Encesa - Mostra de Cultura Popular
(Figures de foc de l'Aquelarre de
Cervera)
L’Estel de Natzaret a Sarrià: un
projecte de cultura popular i tradicional
per a joves.

Fira de les Filadores
Activitats Gegants 2019
Trobada de música tradicional i d'arrel
popular de la península Ibèrica
Castellnou 2019
VIII Diada Diabòlica i renovació del
vestuari

Colla de Diables La
Diabòlica de Gràcia
Germandat de
G58368150 Trabucaires, Geganters i
Festa Major 2019
Grallers de Sant Andreu
Associació de Sant Antoni
G62123583
Festes dels Tonis de Manlleu
Abat - Tonis de Manlleu
X Mostra de Balls de Gegants de
G62265046 Colla Gegantera d'Iluro
Mataró
Associació cultural de
G62339627 Castilla-La Mancha de
Festa de la tardor 2019
Terrassa
Geganters de Sant Julià
Trobada gegantera a Sant Julià de
G59689810
de Cerdanyola
Cerdanyola
Fomarians Diables de
Potenciar les Activitats de Fomarians
G62434022
Sant Climent de Llobregat en el municipi
Agrupació sardanista
40è Festival internacional de cant coral
G58333592 polifònica i cultural de
Catalunya Centre
Puig-reig
Associació per les
G64522105 Tradicions Populars El
Festa del Serpent de Manlleu 2019
serpent de Manlleu
V60382413
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Associació musical i
cultural les Bufandes
Fundació Privada Cívica
G64299118
Oreneta del Vallès
Colla gegantera de
G66660200
Calders
Associació Tonis de
G61165361
Taradell
Diables del Poble Sec
G59370759
G65298903

G59120444
G58344318
V62395520
G64174477
G67054825
G59137562
G63773402
G66904137

Associació Cultural per la
tradició musical TRAM
Associació centre d'esplai
xixell
Colla jove de l'Hospitalet
Associació miquelets de
Catalunya
Castellers de Mediona
Associació colla de
castellers els
Bordegassos de Vilanova
Associació espai País
Valencià
Associació Ball de
Diables de Bigues i Riells
del Fai

G59702076 Esbart olesà
G66353871
G60877495
G59678516
G63420632
G65491557

Castellers del Prat de
Llobregat
Drac de Granollers
ACF Olesa Sardanista
Associació Ball de
Diables de Vilafranca del
Penedès
Associació Colla Ferafoc
de Sant Quintí de
Mediona

R0800225E Parròquia Sant Medir
La Lliga Comercial
Industrial i Agrícola
Associació Colla de
G60531795 geganters i grallers de
Castellterçol
Associació Diables de la
G65566606
Maurina de Terrassa
G08880528

G62878954 Gegants de Capellades
Els Xulius Centre Social
Ribeta
G60814241 Castellers de Sabadell
Associació Cultural els
G64803281
Cremats d'Olost
Associació Geganters i
G65327348 Grallers del Carrer de la
Riera
G58860081

Import
concedit (€)

Operació
comptable

Punts de trobada 2019

1.930,50

1903003064/194

Enganxa't a la cultura

1.482,50

1903003064/195

Els Cargols d'en Miquelet el Cargolaire

1.000,00

1903003064/196

Festa dels Tonis de Taradell

2.000,00

1903003064/197

Millores del Gat Sirius

1.245,30

1903003064/198

2.445,30

1903003064/199

2.000,00

1903003064/200

Entitat

Projecte

Festival Folk Internacional
Tradicionarius 2019
Pessebre vivent solidari C.E. Xixell
2019
Festes de Santa Eulàlia 2019

1.500,00

1903003064/201

XII desfilada dels miquelets

1.690,05

1903003064/202

Castells a Mediona

1.800,00

1903003064/203

Promoció del mon casteller Temporada 2019

2.220,07

1903003064/204

DespertaFolk! XIII Trobada dels
territoris de la Corona d’Aragó

1.500,00

1903003064/205

Diada i Ball Tradicional

1.250,00

1903003064/206

XIX Trobada d’esbarts infantils i juvenils
d’Olesa

1.500,00

1903003064/207

El Prat, un món de castells

2.845,40

1903003064/208

XXVII Mostra de bestiari de Granollers
Nous públics 2019

1.749,35
2.500,00

1903003064/209
1903003064/210

12è Diabòlic

2.252,25

1903003064/211

Foedus

1.423,20

1903003064/212

Premi Amadeu Oller de Poesia per a
joves poetes

1.057,87

1903003064/213

Trobada de puntaires de Capellades

922,25

1903003064/214

2.123,55

1903003064/215

1.482,50

1903003064/216

650,00

1903003064/217

1.512,15

1903003064/218

2.187,90

1903003064/219

Correfoc de festa major 2019

1.334,25

1903003064/220

Organització del seguici de festa major
a la ciutat de Vic

1.452,85

1903003064/221

XII fira del món geganter
IX Diada de la colla Diables de la
Maurina
Restauració gegants centenaris de
Capellades
Cicle festiu de Música a l’Estiu Ribes
2019
Fem pinya amb els joves
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G58315953 Ateneu santcugatenc
G60770799 Diables de Les Corts
Associació Udols de Foc G65873911
Diables de Calella
Associació amics de la
G59186577
sardana d'Artés
G67253005 Ass. Comitè de l'Antifaç
Ass. Colla Gegantera de
G59819136
Molins de Rei
Associació Bastoners de
G65196636
Gavà
Hermandad andaluza
G62102843 Nuestra Señora del Rocío
de Terrassa
Associació d'Amics dels
G60195906
Gegants del Pi
G08631830
G08803132
G66880253
G58031832
G65151953
G65433096
G60112117
G65971608
G60234549
G63850283
G59827212
G08779365
G60354941
G60478146
G58035411
G65128274
G59372599
G58565979

Import
concedit (€)
1.749,35
2.252,25

Operació
comptable
1903003064/222
1903003064/223

1.334,25

1903003064/224

36è Sarau artesenc

1.601,10

1903003064/225

Carnaval de Molins de Rei 2019

1.393,55

1903003064/226

Festa Major Gegant a Molins de Rei

2.284,42

1903003064/227

44 Trobada nacional de ball de bastons

1.962,67

1903003064/228

1.423,20

1903003064/229

2.445,30

1903003064/230

1.393,55

1903003064/231

Celebració festes patronals 2019

1.030,75

1903003064/232

9A festa del tió d'Argençola

2.000,00

1903003064/233

San Jorge (Actividades relativas a la
Festividad de San Jorge)

1.215,65

1903003064/234

XI Festival Berguedà Folk

1.500,00

1903003064/235

7è aplec de la sardana

1.541,80

1903003064/236

Aquest any, intercanvis!

1.423,20

1903003064/237

1.274,95

1903003064/238

1.930,50

1903003064/239

ÀER

1.363,90

1903003064/240

90è aniversari Agrupació sardanista
manlleuenca

1.571,45

1903003064/241

Representacions de la Passió d'Olesa

2.541,82

1903003064/242

25é aniversari dels gegants Andreu i
Maria

2.316,60

1903003064/243

Fiesta de Santiago apostol

1.334,25

1903003064/244

Festival de saetas 2019

1.304,60

1903003064/245

35ena. Trobada d’acordionistes de
Maçaners

1.452,85

1903003064/246

895,12

1903003064/247

1.000,00

1903003064/248

Entitat

Agrupació folklòrica
Molins de Rei
Hogar extremeño de
Barcelona
Associació Casa del tió i
Casa del bosc
d'Argençola
Casa de Aragón de Gavà,
Viladecans y
Castelldefels
Associació cultural
Rebricatus
Associació sardanista
Collblanc - Torrassa
Amics de Castellar del
Vallès. Secció cor Sant
Esteve
Associació La Vella de
Gràcia
Colla castellera
Tirallongues de Manresa
Associació cultural
Elclimamola
Agrupació sardanista
manlleuenca
Associació la Passió
d'Olesa de Montserrat
Associació cultural turó
del llac-geganters i
grallers de la Llacuna
AC galega Alborada
Tertulia Flamenca de
L´Hospitalet
Associació amics acordió
Maçaners
Colla de castellers xicots
de Vilafranca
A.C.A Hijos de Paradas
en Cataluña

Projecte
44ª edició de la Festa de Tardor
Festa Major dels Diables de Les Corts
Renovació i ampliació indumentària
membres colla de diables

XXI Aniversario (Cambio de vara- VI
encuentro de la diversidad cultural
Ciudad de Terrassa)
XXV Festes de Sant Josep Oriol i
activitats que se'n deriven
Festa de la Primavera, Focarrada i inici
del 30è aniversari de la Colla de
Diables Molins de Rei "l'Agrupa"

El Foc en Dansa (Nou espectacle de
cultura popular)
Actuació castellera de Diumenge de
Rams

Recuperació fira de bestiar "El Firal"
Actos del XXXI aniversario

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G60889623
G65613838
G65363483
G58324856

G65812604

G67335158
G08850208
G66977141
G61931010
G58301466

Associació Bastoners de
Terrassa
Associació Joves Artistes
Kolomencs
Assoc. de diables els
cremats de La Múnia
Asociación Centro
Cultural Andaluz y
Artístico Manuel de Falla
Coordinadora
d'Entremesos de cultura
popular i tradicional
catalana de Sant Cugat
del Vallès
Colla de Gitanes de
Cardedeu
Casa Andalucía en
Barcelona
Associació musical Can
Roig i Torres
Castellers del Poble Sec
Societat cultural i
esportiva la Lira

Asociación Cultural Casa
de Andalucía en Manresa
Grup de caramelles de
G58937996
Pagès
G08957946 Ateneu L’Aliança
G08843609

G60981933 Esbart Rocasagna
Germandat de Jesús
G60772134 Captiu i Ntra. Sra. dels
Dolors
Associació de
G65046104 Pessebristes de Ciutat
Vella de Barcelona
Antic gremi de traginers
G58332420
d'Igualada
G59785907 Coral Sant Medir
G58358433 Diables Sant Pere Nord
G58040775 Lluïsos de Gràcia
G63195630

Associació Fira de Santa
Llúcia

Associació castellers de
Castellar del Vallès
Circulo flamenco Andaluz
G59718163
en Mataró
Associació colla
G66131277 Castellera Laietans de
Gramenet
Colla de Geganters i
G60978616
Grallers de Tordera
G66055088

Import
concedit (€)

Operació
comptable

38e Aniversari Bastoners de Terrassa

1.994,85

1903003064/249

Projecte temàtic popular “Llegenda del
Torrent de les Bruixes”

1.601,10

1903003064/250

Correfoc 38è aniversari

800,00

1903003064/251

Cultura musical 2019

895,12

1903003064/252

9a Trobada de balls i Entremesos de
Catalunya

1.250,00

1903003064/253

Recuperació del ball de gitanes a
Cardedeu

1.057,87

1903003064/254

Andaluz del año

922,25

1903003064/255

Ball popular en envelat Festes d'Estiu

800,00

1903003064/256

20 anys de Castellers de Poble Sec
FOLK'n VIU. Festival de música
tradicional de la SCE La Lira de Sant
Andreu 2019

2.059,20

1903003064/257

1.749,35

1903003064/258

XX Potaje flamenco ciudad de Manresa

1.274,95

1903003064/259

1.200,00

1903003064/260

1.452,85

1903003064/261

1.482,50

1903003064/262

Antiga processó del divendres sant de
Jesús captiu i Ntra. Sra. dels Dolors.

1.690,05

1903003064/263

Cicle de Nadal a la ciutat de Barcelona

1.571,45

1903003064/264

Restauració plataforma carro

1.800,00

1903003064/265

1.200,00

1903003064/266

1.630,75

1903003064/267

1.450,00

1903003064/268

1.482,50

1903003064/269

1.962,67

1903003064/270

1.030,75

1903003064/271

Anem cap al 7

1.200,00

1903003064/272

Proclamació de l'Hereu del Maresme
2019 dins el món geganter

1.423,20

1903003064/273

Entitat

Projecte

46a Cantada de caramelles els dies 20
i 21 d’abril de 2019
Juguesca 2019
Celebrem la nostra dansa (títol
provisional)

10è Aniversari de la secció infantil i
juvenil de la coral Sant Medir
35e aniversari Diables St Pere nord Festa Walpurgis
Fent Lluïsos Fem Cultura
Diada de les tradicions i els costums
nadalencs a Catalunya – fira de Santa
Llúcia
Diada V Aniversari dels Castellers de
Castellar
Festival de Cultura Tradicional i Popular
Mataró por sevillanas

Àrea de Presidència
Secretaria General

Import
concedit (€)

Operació
comptable

Sant Andreu Treu Foc

2.252,25

1903003064/274

140è aniversari de la Joventut Catòlica
- La Peni

1.541,80

1903003064/275

25è aniversari

1.363,90

1903003064/276

922,25

1903003064/277

2.125,00

1903003064/278

G08478232 Ateneu Barcelonès

1.482,50

1903003064/279

G60299146

1.749,35

1903003064/280

1.512,15

1903003064/281

2.027,02

1903003064/282

1.749,35

1903003064/283

1.452,85

1903003064/284

1.500,00

1903003064/285

650,00

1903003064/286

1.393,55

1903003064/287

1.000,00

1903003064/288

2.445,30

1903003064/289

NIF
G59912105

Entitat
La Satànica de Sant
Andreu

G08659468 Joventut católica - la Peni
CCA Hdad. Ntra. Sra.
Divina pastora de Mataró
Centro Galego de
G08890956
Barcelona
Associació de Geganters
G60561321
d’Arenys de Mar
G60429743

G61528410
G61992335
G58766197
V61073227
G64611239
G60335114
G60082302
G61302576
G65135550

Projecte

Día do apostolo Santiago
La Nocturna

Cicle “Cultura popular. Tradició i
modernitat”
Activitats castellers a la província de
Castellers de Cornellà
Barcelona
Grup de Diables Kapaoltis XXXIV Correfoc de Llefià
Comissió Cavalcada dels
Reis d' Igualada Fundació Festa dels Reis d'Igualada
Privada
Castellers de Terrassa
Castellers de Terrassa
Asociación Centro
Extremeño Ruta de la
Festival folklòric solidari
Plata El Prat de Llobregat
Associació Gegantera
XI Trobada dels Gegants de Sant
dels Gegants de Sant
Jaume i intercanvis vinculats
Jaume
Agrupació Ball de Gitanes
Festival Infantil de Dansa
Martorelles
Promoció cultura aragonesa i catalana
Centro Aragonés de
(intercanvis culturals i festivals) i
L´Hospitalet
participació en el Foro de las cultures
Jornades culturals del XXII aniversari
Agrupación cultural
de la Agrupación cultural galega
galega Agarimos
Agarimos
Associació cultural i
Cicle d'espectacles Mataró dansa i
d'esbarjo Mestres del Gai
exposició 10è aniversari
saber

Sisè. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta de
Govern núm. 24 de data 31 de gener de 2019, que va aprovar la convocatòria i les
bases específiques de les subvencions destinades a finançar activitats de cultura
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona
durant l’any 2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre, en el
sentit que tot seguit es detalla:
Disminuir la quantia de dos-cents setanta-nou euros amb quaranta-quatre cèntims
(279,44.- EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903,
mitjançant l’operació comptable 1902900511).
Setè. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 20 de la
convocatòria aprovada.

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

Import
concedit (€)

Operació comptable

Data de
justificació

G63463368

Camerata Sant Cugat

1.632,12

1903003064/1

30/octubre/2019

G62951041

Associació de puntaires del districte de
Sant Andreu

1.512,15

1903003064/2

28/febrer/2020

G58016270

ACA Colonia Egabrense

1.270,00

1903003064/3

30/octubre/2019

1.334,25

1903003064/4

28/febrer/2020

1.274,95

1903003064/5

30/octubre/2019

G58174244
G65079444

Orquestra de cambra d'acordions de
Barcelona (OCAB)
A. Hdad rociera a. Sta. Ma. de las Arenas
Voces del camino de Terrassa

G08713349

Círcol catòlic Badalona

1.601,10

1903003064/6

28/febrer/2020

G58174632

Acg Rosalia de Castro

1.660,40

1903003064/7

30/octubre/2019

G17697749

Associació cultural Sibemoll

1.245,30

1903003064/8

30/octubre/2019

G58942483

Amics d'El Prat

1.000,00

1903003064/9

28/febrer/2020

G66626250

Associació trabucaire "Bandolers de
Terrassa"

1.994,85

1903003064/10

30/octubre/2019

G60009388

La Taula del Raval

1.334,25

1903003064/11

28/febrer/2020

1.660,40

1903003064/12

30/octubre/2019

1.482,50

1903003064/13

28/febrer/2020

G61299079
G61197828

Associació Institut de Promoció de la
Cultura Catalana
Centro recreativo y cultural aragones de
Ripollet

G60757499

Colla Gegantera de Sarrià - Sant Gervasi

1.215,65

1903003064/14

28/febrer/2020

G63668032

Centre Sant Pere apòstol

2.380,95

1903003064/15

28/febrer/2020

G62164793

Asociación Hermandad andaluza de San
José de Abrucena en Terrassa

1.541,80

1903003064/16

30/octubre/2019

G08983256

Agrupación cultural Saudade

895,12

1903003064/17

28/febrer/2020

G62508437

Associació de diables Kabra L'Hospitalet

949,37

1903003064/65

28/febrer/2020

1.601,10

1903003064/18

28/febrer/2020

930,00

1903003064/66

30/octubre/2019

976,50

1903003064/19

30/octubre/2019

G65698383
G60769544
G65278087

Associació Colla de Geganters i Grallers
de Masquefa
Grup ball de gitanes de Santa Perpètua
de Mogoda
Associació Festa Medieval Sant Jordi de
Badalona

G62478409

Grup Sardanista Horta

800,00

1903003064/20

28/febrer/2020

G59093732

C. A. Tertulia Flamenca de Badalona

922,25

1903003064/21

30/octubre/2019

G59319798

Foment sardanista Sant Sadurní

1.994,85

1903003064/22

30/octubre/2019

G61307229

Castellers de la Vila de Gràcia

3.227,10

1903003064/23

28/febrer/2020

G65347536

Associació colla gegantera del Casc antic
de Barcelona

1.363,90

1903003064/24

28/febrer/2020

G61440707

Centro aragonés Terrassa

1.304,60

1903003064/25

28/febrer/2020

G65170607

Associació colla de diables del Casc antic
de Barcelona

1.512,15

1903003064/26

28/febrer/2020

G59667386

ACF Sabadell Sardanista

2.123,55

1903003064/27

30/octubre/2019

G58207127

Asociación Cultural Casa de Extremadura

1.000,00

1903003064/28

30/octubre/2019

G61348389

Asociacion Flamenco vivo

868,00

1903003064/29

28/febrer/2020

G58238783

Associació cultural Centro andaluz de la
comarca de Estepa y Sierra sur

1.452,85

1903003064/30

30/octubre/2019

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

Import
concedit (€)

Operació comptable

Data de
justificació

G60238086

Asociación Andaluza Hermandad Nuestra
Señora Virgen del Rocío San Rafael
Arcángel

1.423,20

1903003064/31

30/octubre/2019

G60694114

Foment de la Sardana de Barcelona

1.450,00

1903003064/32

30/octubre/2019

G60103215

Agrupació de Balls Populars de les
Roquetes

1.512,15

1903003064/33

28/febrer/2020

G63552137

Associació de Pessebristes de Vilafranca

1.200,00

1903003064/34

28/febrer/2020

G59868380

Coral Sant Sadurní

1.215,65

1903003064/35

28/febrer/2020

G58838103

Badalona sardanista

2.155,72

1903003064/36

28/febrer/2020

1.749,35

1903003064/37

30/octubre/2019

1.930,50

1903003064/38

28/febrer/2020

G61997490
G65352916

Assoc. Cultural del Cep Patronat Pro
Aplec
Centro Cultural Andaluz de Palau Solità i
Plegamans

G08904260

Acción Cultural Miguel de Cervantes

1.215,65

1903003064/39

30/octubre/2019

G58333451

Casal cultural dansaires manresans

1.423,20

1903003064/40

28/febrer/2020

G59756593

A.C.A Peña flamenca de Manlleu

1.245,30

1903003064/41

30/octubre/2019

R0802202B

Hermandad Nuestro Padre Jesus Cautivo
y Maria Santisima de las Arenas de
Terrassa

1.304,60

1903003064/42

28/febrer/2020

G08889933

Grup Torxa

1.003,62

1903003064/44

30/octubre/2019

G58039488

A.C.A Cofradia 15+1

1.245,30

1903003064/45

30/octubre/2019

G58488487

Associació de Festes de la Plaça Nova Comissió de Festes de Sant Roc de
Barcelona

2.949,50

1903003064/46

28/febrer/2020

G08943250

Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona

2.380,95

1903003064/47

28/febrer/2020

G58686866

Colla del Bitxo del Torrent Mitger

2.187,90

1903003064/48

28/febrer/2020

G08953564

Cercle d'Agermanament Occitano-Català
(CAOC)

2.350,00

1903003064/49

28/febrer/2020

V61320115

Colla de geganters i grallers de Calella

1.003,70

1903003064/50

28/febrer/2020

G64255185

Fundació privada Cultura i teatre

1.512,15

1903003064/51

28/febrer/2020

G64154156

Esbart Dansaire de Sant Pol

1.186,00

1903003064/52

28/febrer/2020

G59516484

Agrupació Sardanista de Tona

1.277,50

1903003064/53

28/febrer/2020

G08888422

IPECC

1.541,80

1903003064/54

28/febrer/2020

G65348682

Associació Cultural Comissió de Festes
del Barri Nou

1.541,80

1903003064/55

28/febrer/2020

G63147615

Associació colles sardanistes Laietans

1.300,00

1903003064/56

30/octubre/2019

G64294754

Patronat de Sant Roc

2.776,00

1903003064/57

28/febrer/2020

V59910471

Germandat Sant Antoni Abat colla vella

1.215,65

1903003064/58

30/octubre/2019

G58630112

Hermandad rociera Virgen de la Rocina

1.245,30

1903003064/59

30/octubre/2019

G62386602

Asociación Cultural Extremeña Zurbaran

1.304,60

1903003064/60

28/febrer/2020

G58545005

Centro cultural andaluz Plaza Macael

1.512,15

1903003064/61

30/octubre/2019

G65061681

Associació de diables de Sant Pau
d'Ordal

1.660,40

1903003064/62

30/octubre/2019

G60517968

C.c.andaluz H.R. Virgen de Gracia

1.363,90

1903003064/63

30/octubre/2019

G61798401

Casa d'Aragó de Cerdanyola

2.027,02

1903003064/64

30/octubre/2019

Àrea de Presidència
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Entitat

Import
concedit (€)

Operació comptable

Data de
justificació

G66873407

Associació Tonis Olesa de Montserrat

2.091,37

1903003064/43

30/octubre/2019

G58356007

Agrupació folklòrica Amunt i crits

2.000,00

1903003064/67

28/febrer/2020

G08502544

Associació Centro Asturiano de
Barcelona

2.187,90

1903003064/68

30/octubre/2019

G65357642

Colla Castellera Jove de Barcelona

2.316,60

1903003064/69

28/febrer/2020

G63198378

Sabadell Més Música

976,50

1903003064/70

28/febrer/2020

G58021528

Peña cultural flamenca y recreativo
andaluza Antonio Mairena

1.690,05

1903003064/71

30/octubre/2019

G08468209

Societat coral Els amics

1.000,00

1903003064/72

28/febrer/2020

G58995697

Colla de geganters de Sant Joan Despí

2.284,42

1903003064/73

30/octubre/2019

1.994,85

1903003064/74

28/febrer/2020

1.930,50

1903003064/75

30/octubre/2019

1.003,62

1903003064/76

30/octubre/2019

887,50

1903003064/77

28/febrer/2020

G63035596
G65255200
G60543733

Associació de Geganters i Grallers de
Moià
Associació Fal·lera Gegantera "Sagrada
Família"
Hdad Ntra Sra del Rocío de Badia del
Valles

G61930772

Casal de la dona de Súria

G58946955

Amics de la Sardana de Premià de Mar

2.059,20

1903003064/78

28/febrer/2020

G58304999

Casa Valencia de Gavà

1.030,75

1903003064/79

30/octubre/2019

G58266107

A.C.A. Casa de Sevilla

1.541,80

1903003064/80

30/octubre/2019

G61646105

Colla de Bastoners de Sabadell

1.423,20

1903003064/81

28/febrer/2020

G58038167

Agrupació Sardanista l'Ideal de Clavé

2.380,95

1903003064/82

28/febrer/2020

G62671490

Associació La Colònia Modernista

1.304,60

1903003064/83

28/febrer/2020

G62860796

Tot Raval, Fundació Privada

2.187,90

1903003064/84

28/febrer/2020

G63655021

Amics de la Flama del Canigó i dels Focs
de Sant Joan

750,00

1903003064/85

30/octubre/2019

G63566798

Centro Cultural Raíces de Andalucía

1.541,80

1903003064/86

30/octubre/2019

G58851080

Colla Sardanista Riallera

950,00

1903003064/87

28/febrer/2020

1.363,90

1903003064/88

28/febrer/2020

1.000,00

1903003064/89

28/febrer/2020

1.030,75

1903003064/90

30/octubre/2019

1.030,75

1903003064/91

30/octubre/2019

G63766463
G59835405
G58036849
G08712481

Coral Preludi d'amics de la Unesco de
Barcelona
Asociación Cultural Andaluza de Tona y
Balenya
Casa de Granada Cultural andaluza del
Vallés Occtal.
Associacio Cultural i Recreativa Unio
Calafina

G66393034

Associació Arreplegagegants

2.091,37

1903003064/92

28/febrer/2020

G65412819

Associació Trabucaires de Terrassa

1.660,40

1903003064/93

30/octubre/2019

G63101406

Falcons de Barcelona

1.719,70

1903003064/94

28/febrer/2020

G61550653

Els Tonis de Sta. Eugenia de Berga

1.719,70

1903003064/95

30/octubre/2019

G60209517

Castellers de Mollet

2.027,02

1903003064/96

28/febrer/2020

G64921182

Fundació Festa major de Gràcia

2.380,95

1903003064/97

28/febrer/2020

G58348806

Esbart català de dansaires

2.252,25

1903003064/98

28/febrer/2020

G65685307

Can Ninot

1.930,50

1903003064/99

28/febrer/2020

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

Import
concedit (€)

Operació comptable

Data de
justificació

G59849760

Foment de la sardana de Rubí

2.252,25

1903003064/100

28/febrer/2020

G62067160

Drac i Diables de la Colònia Güell

1.000,00

1903003064/101

30/octubre/2019

G64124316

Centro de estudios rocieros y Cultura
andaluza en Catalunya, CERCAT

1.482,50

1903003064/102

28/febrer/2020

G65009557

Associació Musical Suburense

1.215,65

1903003064/103

30/octubre/2019

G08991135

Casa de Andalucia En Mataró

1.482,50

1903003064/104

30/octubre/2019

G59790808

Agrupació de pessebristes de Sabadell

976,50

1903003064/105

28/febrer/2020

G58407024

Airiños da Nosa Galicia

1.962,67

1903003064/106

30/octubre/2019

G62538590

Amics de Medievalia Sabadell

1.541,80

1903003064/107

30/octubre/2019

G66055286

Fundació especial antiga Caixa Sabadell
1859

1.660,40

1903003064/108

30/octubre/2019

V08538910

Centro aragonès de Sarria

1.245,30

1903003064/109

28/febrer/2020

1.719,70

1903003064/110

28/febrer/2020

2.091,37

1903003064/111

30/octubre/2019

949,37

1903003064/182

28/febrer/2020

1.660,40

1903003064/112

28/febrer/2020

1.630,75

1903003064/113

28/febrer/2020

G63265250
G59066019
G58445768
G64889389
G61887329

Associació ball de diables de Sitges Colla
jove
Associació organitzadora de la festa dels
Tres Tombs
Asociación centro cultural castellanomanchego de Badalona
Associació Clau de Mar. Grallers de
Vilanova i la Geltrú
Agrupació Musical La Banda de
Cerdanyola del Vallès

G65501330

Associació Fem Bir

1.334,25

1903003064/114

28/febrer/2020

G59301309

Drac i bruixes de Can Boada

1.245,30

1903003064/115

30/octubre/2019

G59824367

Cca Peña Bética Gavà Viladecans

1.363,90

1903003064/116

28/febrer/2020

G59732610

Associació Pessebre vivent Amics de
Corbera

2.123,55

1903003064/117

28/febrer/2020

G60818705

Geganters i grallers del Poble sec

1.749,35

1903003064/118

28/febrer/2020

G60676020

Amics de la sardana de Poble sec

1.550,00

1903003064/119

28/febrer/2020

G66718768

Associació cultural La Corriola

1.423,20

1903003064/120

28/febrer/2020

G65840225

Associació Colla Gegantera de Nou
Barris

1.930,50

1903003064/121

28/febrer/2020

G66252115

Associació Col·lectiu Misteris Olesa

1.601,10

1903003064/122

28/febrer/2020

G62867767

Associació cultural andalusa Amigos de
la Santa Cruz de Canjayar en Terrassa

1.512,15

1903003064/123

30/octubre/2019

G58176744

Centre moral d'Arenys de Munt

1.930,50

1903003064/124

28/febrer/2020

G60083185

Grup pessebrista de Castellar del Vallès

1.601,10

1903003064/125

28/febrer/2020

G59936278

Associació d'Amics de Santiga

496,60

1903003064/126

30/octubre/2019

G58933912

Associació Tradicions i costums Mollet

1.274,95

1903003064/127

28/febrer/2020

G59798330

Agrupació sardanista Torelló

1.512,15

1903003064/128

30/octubre/2019

V60909660

Colla Gegantera de Pallejà

1.600,00

1903003064/129

28/febrer/2020

G62214820

Associació Acció cívica calderina

1.541,80

1903003064/130

30/octubre/2019

G64910987

Casino de Caldes fundació privada

1.215,65

1903003064/131

28/febrer/2020

V58009101

Centro cultural andaluz

1.450,00

1903003064/132

30/octubre/2019
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G58415001

Centre cultural recreatiu aragonès de
Mollet i comarca

1.245,30

1903003064/133

28/febrer/2020

G58812827

Asociación cultural andaluza de Torelló

1.393,55

1903003064/134

30/octubre/2019

V58283011

Centre Agrícola de Sant Pau d'Ordal

1.600,00

1903003064/135

30/octubre/2019

500,00

1903003064/136

30/octubre/2019

1.057,87

1903003064/137

28/febrer/2020

G63165583
G66462854

Associació per les tradicions catalanes
Tradicat
Associació Balls Populars Sant Sadurní
d'Anoia

G58261116

Esbart Sabadell Dansaire

1.541,80

1903003064/138

30/octubre/2019

G58307299

Associació El Centre de Sant Quirze de
Besora

1.245,30

1903003064/183

28/febrer/2020

G59535609

Casal Catòlic de Sant Andreu de Palomar

1.363,90

1903003064/139

28/febrer/2020

G62299557

Colla de Geganters i Grallers de Gràcia
de Sabadell

1.000,00

1903003064/140

28/febrer/2020

G58323213

Associació cultural recreativa de Fals

1.601,10

1903003064/141

30/octubre/2019

G58226911

Societat cultural Sant Jaume

1.719,70

1903003064/142

28/febrer/2020

G08489205

Centro Aragonés de Badalona

2.059,20

1903003064/143

28/febrer/2020

V08996829

Centre Catòlic de Mataró - Sala
Cabanyes

1.274,95

1903003064/144

28/febrer/2020

G59789776

Esbart dansaire Castell de Tona

1.393,55

1903003064/145

28/febrer/2020

G58533506

Orfeó Badaloní

2.091,37

1903003064/146

30/octubre/2019

G63198782

Fundació Universitària Martí l'Humà

1.245,30

1903003064/147

28/febrer/2020

G60433828

Colla de Castellers d’Esplugues de
Llobregat

2.445,30

1903003064/148

28/febrer/2020

G08473076

Ateneu de Sant Just Desvern

1.962,67

1903003064/149

28/febrer/2020

G60973203

Centro cultural Andaluz

1.393,55

1903003064/150

30/octubre/2019

2.027,02

1903003064/151

28/febrer/2020

1.962,67

1903003064/152

30/octubre/2019

G64907272
G63632715

Associació colla castellera Salats de
Súria
De Bòlit Unió de Colles de Cultura
Popular

V58249533

Coral Sant Jordi

1.334,25

1903003064/153

28/febrer/2020

G59152405

Grup sardanista dintre el bosc

1.423,20

1903003064/154

28/febrer/2020

G58672403

Orfeó Atlàntida

868,00

1903003064/155

30/octubre/2019

G58698424

Associació Espluga Viva

1.512,15

1903003064/156

28/febrer/2020

G65075228

Associació de Confraresses de Barcelona

1.500,00

1903003064/157

28/febrer/2020

G61191771

Associació Juvenil Drac Baluk Astharot i
Diables de Ca n'Aurell

1.601,10

1903003064/158

28/febrer/2020

G63370563

Associació Cultural 18 de setembre

1.690,05

1903003064/159

28/febrer/2020

G65347619

La Quadrilla d'en Joan Muntada

840,87

1903003064/160

28/febrer/2020

G63003065

Escamot dels Diables

1.512,15

1903003064/161

28/febrer/2020

G62493739

Castellers de la sagrada família

1.630,75

1903003064/162

28/febrer/2020

1.930,50

1903003064/163

28/febrer/2020

2.091,37

1903003064/164

28/febrer/2020

1.541,80

1903003064/165

28/febrer/2020

G58318163
G58021031
G08494635

Associació Agrupació Sardanista de
Cornellà
Associació societat coral la Unió
Santcugatenca
Foment de Sitges
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G08406332

Associació Cultural Esplai

1.482,50

1903003064/166

30/octubre/2019

G61065900

Castellers de Sant Cugat

2.091,37

1903003064/167

28/febrer/2020

G61976338

Grup Bonaire i veus de Tona

1.050,00

1903003064/168

28/febrer/2020

V59088591

Societat coral el Raïm

2.027,02

1903003064/169

28/febrer/2020

G08405557

Societat coral Diadema corberenca

1.749,35

1903003064/170

28/febrer/2020

G65933020

Associació Crits i Renou

1.000,00

1903003064/171

30/octubre/2019

G61427878

Associació Pessebrista de Vilanova i la
Geltrú

1.630,75

1903003064/172

28/febrer/2020

G63541502

Ball de Diables de Mataró

2.348,77

1903003064/173

28/febrer/2020

G64854920

Associació centre cultural Sant Vicenç de
Sarrià

2.091,37

1903003064/174

28/febrer/2020

G65690620

Associació Taula d’Entitats de Sarrià

2.091,37

1903003064/175

28/febrer/2020

G60698396

Pixafocs i Cagaspurnes de Masquefa

1.690,05

1903003064/176

28/febrer/2020

G62334925

Associació Cor i Orquestra Simfònica
Harmonia

1.482,50

1903003064/177

30/octubre/2019

G08886897

Patronat castellers de Vilafranca

1.930,50

1903003064/178

30/octubre/2019

V61534566

Comissió jordiada

1.601,10

1903003064/179

30/octubre/2019

G66354648

Associació cultural grup de teatre de
Callús

976,50

1903003064/180

30/octubre/2019

V60160009

Colla de geganters de Vilanova i la Geltrú

1.200,00

1903003064/181

28/febrer/2020

G67028142

Associació Gambaru

1.601,10

1903003064/184

28/febrer/2020

V60382413

Colla de Diables La Diabòlica de Gràcia

1.215,65

1903003064/185

28/febrer/2020

1.719,70

1903003064/186

28/febrer/2020

2.155,72

1903003064/187

30/octubre/2019

G58368150
G62123583

Germandat de Trabucaires, Geganters i
Grallers de Sant Andreu
Associació de Sant Antoni Abat - Tonis
de Manlleu

G62265046

Colla Gegantera d'Iluro

1.482,50

1903003064/188

28/febrer/2020

G62339627

Associació cultural de Castilla-La Mancha
de Terrassa

1.423,20

1903003064/189

28/febrer/2020

G59689810

Geganters de Sant Julià de Cerdanyola

1.393,55

1903003064/190

30/octubre/2019

2.155,72

1903003064/191

28/febrer/2020

1.030,75

1903003064/192

28/febrer/2020

1.215,65

1903003064/193

28/febrer/2020

G62434022
G58333592
G64522105

Fomarians Diables de Sant Climent de
Llobregat
Agrupació sardanista polifònica i cultural
de Puig-reig
Associació per les Tradicions Populars El
serpent de Manlleu

G65298903

Associació musical i cultural les Bufandes

1.930,50

1903003064/194

28/febrer/2020

G64299118

Fundació Privada Cívica Oreneta del
Vallès

1.482,50

1903003064/195

28/febrer/2020

G66660200

Colla gegantera de Calders

1.000,00

1903003064/196

30/octubre/2019

G61165361

Associació Tonis de Taradell

2.000,00

1903003064/197

30/octubre/2019

G59370759

Diables del Poble Sec

1.245,30

1903003064/198

28/febrer/2020

G59120444

Associació Cultural per la tradició musical
TRAM

2.445,30

1903003064/199

30/octubre/2019

G58344318

Associació centre d'esplai xixell

2.000,00

1903003064/200

28/febrer/2020

V62395520

Colla jove de l'Hospitalet

1.500,00

1903003064/201

30/octubre/2019
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G64174477

Associació miquelets de Catalunya

1.690,05

1903003064/202

28/febrer/2020

G67054825

Castellers de Mediona

1.800,00

1903003064/203

28/febrer/2020

G59137562

Associació colla de castellers els
Bordegassos de Vilanova

2.220,07

1903003064/204

28/febrer/2020

G63773402

Associació espai País Valencià

1.500,00

1903003064/205

28/febrer/2020

G66904137

Associació Ball de Diables de Bigues i
Riells del Fai

1.250,00

1903003064/206

28/febrer/2020

G59702076

Esbart olesà

1.500,00

1903003064/207

30/octubre/2019

G66353871

Castellers del Prat de Llobregat

2.845,40

1903003064/208

28/febrer/2020

G60877495

Drac de Granollers

1.749,35

1903003064/209

28/febrer/2020

G59678516

ACF Olesa Sardanista

2.500,00

1903003064/210

28/febrer/2020

2.252,25

1903003064/211

28/febrer/2020

1.423,20

1903003064/212

28/febrer/2020

1.057,87

1903003064/213

28/febrer/2020

922,25

1903003064/214

30/octubre/2019

2.123,55

1903003064/215

30/octubre/2019

1.482,50

1903003064/216

28/febrer/2020

650,00

1903003064/217

28/febrer/2020

G63420632
G65491557

Associació Ball de Diables de Vilafranca
del Penedès
Associació Colla Ferafoc de Sant Quintí
de Mediona

R0800225E

Parròquia Sant Medir

G08880528

La Lliga Comercial Industrial i Agrícola

G60531795
G65566606

Associació Colla de geganters i grallers
de Castellterçol
Associació Diables de la Maurina de
Terrassa

G62878954

Gegants de Capellades

G58860081

Els Xulius Centre Social Ribeta

1.512,15

1903003064/218

28/febrer/2020

G60814241

Castellers de Sabadell

2.187,90

1903003064/219

28/febrer/2020

G64803281

Associació Cultural els Cremats d'Olost

1.334,25

1903003064/220

28/febrer/2020

G65327348

Associació Geganters i Grallers del
Carrer de la Riera

1.452,85

1903003064/221

28/febrer/2020

G58315953

Ateneu santcugatenc

1.749,35

1903003064/222

28/febrer/2020

G60770799

Diables de Les Corts

2.252,25

1903003064/223

28/febrer/2020

G65873911

Associació Udols de Foc - Diables de
Calella

1.334,25

1903003064/224

28/febrer/2020

G59186577

Associació amics de la sardana d'Artés

1.601,10

1903003064/225

28/febrer/2020

G67253005

Ass. Comitè de l'Antifaç

1.393,55

1903003064/226

30/octubre/2019

G59819136

Ass. Colla Gegantera de Molins de Rei

2.284,42

1903003064/227

28/febrer/2020

G65196636

Associació Bastoners de Gavà

1.962,67

1903003064/228

28/febrer/2020

G62102843

Hermandad andaluza Nuestra Señora del
Rocío de Terrassa

1.423,20

1903003064/229

28/febrer/2020

G60195906

Associació d'Amics dels Gegants del Pi

2.445,30

1903003064/230

28/febrer/2020

G08631830

Agrupació folklòrica Molins de Rei

1.393,55

1903003064/231

30/octubre/2019

G08803132

Hogar extremeño de Barcelona

1.030,75

1903003064/232

28/febrer/2020

2.000,00

1903003064/233

28/febrer/2020

1.215,65

1903003064/234

30/octubre/2019

1.500,00

1903003064/235

28/febrer/2020

G66880253
G58031832
G65151953

Associació Casa del tió i Casa del bosc
d'Argençola
Casa de Aragón de Gavà, Viladecans y
Castelldefels
Associació cultural Rebricatus
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1.541,80

1903003064/236

30/octubre/2019

1.423,20

1903003064/237

28/febrer/2020

G65971608

Associació La Vella de Gràcia

1.274,95

1903003064/238

30/octubre/2019

G60234549

Colla castellera Tirallongues de Manresa

1.930,50

1903003064/239

30/octubre/2019

G63850283

Associació cultural Elclimamola

1.363,90

1903003064/240

28/febrer/2020

G59827212

Agrupació sardanista manlleuenca

1.571,45

1903003064/241

28/febrer/2020

2.541,82

1903003064/242

30/octubre/2019

2.316,60

1903003064/243

30/octubre/2019

G08779365
G60354941

Associació la Passió d'Olesa de
Montserrat
Associació cultural turó del llac-geganters
i grallers de la Llacuna

G60478146

AC galega Alborada

1.334,25

1903003064/244

30/octubre/2019

G58035411

Tertulia Flamenca de L´Hospitalet

1.304,60

1903003064/245

30/octubre/2019

G65128274

Associació amics acordió Maçaners

1.452,85

1903003064/246

28/febrer/2020

G59372599

Colla de castellers xicots de Vilafranca

895,12

1903003064/247

28/febrer/2020

G58565979

A.C.A Hijos de Paradas en Cataluña

1.000,00

1903003064/248

28/febrer/2020

G60889623

Associació Bastoners de Terrassa

1.994,85

1903003064/249

28/febrer/2020

G65613838

Associació Joves Artistes Kolomencs

1.601,10

1903003064/250

28/febrer/2020

800,00

1903003064/251

28/febrer/2020

895,12

1903003064/252

28/febrer/2020

1.250,00

1903003064/253

30/octubre/2019

G65363483
G58324856
G65812604

Assoc. de diables els cremats de La
Múnia
Asociación Centro Cultural Andaluz y
Artístico Manuel de Falla
Coordinadora d'Entremesos de cultura
popular i tradicional catalana de Sant
Cugat del Vallès

G67335158

Colla de Gitanes de Cardedeu

1.057,87

1903003064/254

30/octubre/2019

G08850208

Casa Andalucía en Barcelona

922,25

1903003064/255

30/octubre/2019

G66977141

Associació musical Can Roig i Torres

800,00

1903003064/256

28/febrer/2020

G61931010

Castellers del Poble Sec

2.059,20

1903003064/257

28/febrer/2020

G58301466

Societat cultural i esportiva la Lira

1.749,35

1903003064/258

30/octubre/2019

G08843609

Asociación Cultural Casa de Andalucía
en Manresa

1.274,95

1903003064/259

28/febrer/2020

G58937996

Grup de caramelles de Pagès

1.200,00

1903003064/260

30/octubre/2019

G08957946

Ateneu L’Aliança

1.452,85

1903003064/261

28/febrer/2020

G60981933

Esbart Rocasagna

1.482,50

1903003064/262

28/febrer/2020

1.690,05

1903003064/263

30/octubre/2019

1.571,45

1903003064/264

28/febrer/2020
30/octubre/2019

G60772134
G65046104

Germandat de Jesús Captiu i Ntra. Sra.
dels Dolors
Associació de Pessebristes de Ciutat
Vella de Barcelona

G58332420

Antic gremi de traginers d'Igualada

1.800,00

1903003064/265

G59785907

Coral Sant Medir

1.200,00

1903003064/266

28/febrer/2020

G58358433

Diables Sant Pere Nord

1.630,75

1903003064/267

30/octubre/2019

G58040775

Lluïsos de Gràcia

1.450,00

1903003064/268

28/febrer/2020

G63195630

Associació Fira de Santa Llúcia

1.482,50

1903003064/269

28/febrer/2020
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G66055088

Associació castellers de Castellar del
Vallès

1.962,67

1903003064/270

30/octubre/2019

G59718163

Circulo flamenco Andaluz en Mataró

1.030,75

1903003064/271

28/febrer/2020

G66131277

Associació colla Castellera Laietans de
Gramenet

1.200,00

1903003064/272

28/febrer/2020

G60978616

Colla de Geganters i Grallers de Tordera

1.423,20

1903003064/273

28/febrer/2020

G59912105

La Satànica de Sant Andreu

2.252,25

1903003064/274

28/febrer/2020

G08659468

Joventut católica - la Peni

1.541,80

1903003064/275

28/febrer/2020

G60429743

CCA Hdad. Ntra. Sra. Divina pastora de
Mataró

1.363,90

1903003064/276

30/octubre/2019

G08890956

Centro Galego de Barcelona

922,25

1903003064/277

28/febrer/2020

G60561321

Associació de Geganters d’Arenys de
Mar

2.125,00

1903003064/278

28/febrer/2020

G08478232

Ateneu Barcelonès

1.482,50

1903003064/279

28/febrer/2020

G60299146

Castellers de Cornellà

1.749,35

1903003064/280

28/febrer/2020

G61528410

Grup de Diables Kapaoltis

1.512,15

1903003064/281

30/octubre/2019

G61992335

Comissió Cavalcada dels Reis d'
Igualada Fundació Privada

2.027,02

1903003064/282

30/octubre/2019

G58766197

Castellers de Terrassa

1.749,35

1903003064/283

28/febrer/2020

1.452,85

1903003064/284

28/febrer/2020

1.500,00

1903003064/285

28/febrer/2020

650,00

1903003064/286

28/febrer/2020

V61073227
G64611239

Asociación Centro Extremeño Ruta de la
Plata El Prat de Llobregat
Associació Gegantera dels Gegants de
Sant Jaume

G60335114

Agrupació Ball de Gitanes Martorelles

G60082302

Centro Aragonés de L´Hospitalet

1.393,55

1903003064/287

28/febrer/2020

G61302576

Agrupación cultural galega Agarimos

1.000,00

1903003064/288

30/octubre/2019

G65135550

Associació cultural i d'esbarjo Mestres del
Gai saber

2.445,30

1903003064/289

28/febrer/2020

Vuitè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Novè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Tauler d’anuncis electrònics de la Diputació de Barcelona, la qual cosa substitueix la
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva, tal i com
recull l’article 13 de la convocatòria.”
82.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució de la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar les
programacions anuals d'activitats de foment i difusió de la cultura popular i
tradicional, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural, a
realitzar a la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2019
(exp. núm. 2019/4494).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
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president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha assolit i consolidat un elevat grau de
compromís i de servei envers els ajuntaments i la ciutadania, treballant en diferents
àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i tradicional.
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats.
Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació.
Les associacions poden constituir federacions per assolir millor les finalitats que els
són pròpies i facilitar la coordinació. La present convocatòria està adreçada a
subvencionar programacions anuals d’activitats de foment i difusió de la cultura
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona
durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 11 d’abril de
2019, va aprovar la convocatòria (registre d’acords 182/2019) per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions
de caràcter cultural, per un import màxim de cent cinquanta mil euros (150.000.- EUR).
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
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).
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 16 d’abril de 2019 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS 450080.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta de data 4 de juliol de 2019.
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 28 de juny de 2019
en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 2 a) del decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB
de data 23 de juliol de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria codi
201920195120010753 de subvencions amb l’objecte de finançar activitats de cultura
popular i tradicional durant l’any 2019 organitzades o impulsades per les federacions
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de caràcter cultural, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte,
als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
NIF
G43268077
G58835075
G64049125
G61678645
G65671059
G58313164
V43092121
G58665084
G64607674
G62797287
G58042201
G58450404
G62106117
G58548116
G61652897
V58320409
G59392167
G65025512
G59055525

G58186180

Entitat
Coordinadora de Ball de
Bastons de Catalunya
Coordinadora de colles
castelleres de Catalunya
Federació de Colles de
Falcons de Catalunya
Federació catalana dels Tres
Tombs
Federació dels Tres Tombs
de Sant Antoni de Barcelona
Federació d'Entitats Culturals
de Badia del Vallès
Federació catalana de
societats musicals
Federacion de asociaciones
extremeñas en Catalunya
Coordinadora de Pastorets
de Catalunya
Federació Colles Sardanistes
Comarques de Barcelona
Federació Catalana d'Entitats
Corals
Federació Unió de Colles
Sardanistes de Catalunya
Coordinadora d'Associats per
la Llengua Catalana
Federació Agrupació de
colles de geganters de
Catalunya
Federación Andaluza de
Comunidades FAC
Federación de comunidades
originarias de Castilla-La
Mancha en Cataluña
Associació Catalana de
Puntaires
Coordinadora sardanista de
Barcelona
Coordinadora d'Entitats del
Poble Sec
Secretariat d'entitats de
Sants, Hostafrancs i La
Bordeta

Import
2019

Puntuació

Projecte
1

2

3

4

5

6

7

Total
punts

6

7

1,5

4

5

4

8

35,5

8.149,74€

9

8

2

5

5

4

8

41,00

6.000,00€

7

5

3

3

5

3

5

31,00

7.116,67€

5

6

1

0

5

4

5,5

26,50

4.000,00€

7

6

2

2

2

3,6

8

30,60

5.000,00€

8

7

4

5

2

4

9

39,00

5.603,84€

6

7

0

0

5

4

5,5

27,50

6.161,93€

5

4

0

2

4

2

6,5

23,50

5.265,65€

5

6

0

4

5

3,4

5,5

28,90

4.400,00€

4

5

0

0

4

2

2

17,00

3.715,69€

10

8

2

5

5

5

8

43,00

10.000€

8

6

1

5

4

3,6

5,5

33,10

7.598,77€

6

6

0

3

5

4

7

31

7.116,67€

8

6

1

5

5

4

6,5

35,50

7.300,00 €

Proyecto FAC 2019
Actividades Culturales

7

5

0

1

5

0

4

22

4.929,54€

La cultura castellanomanchega en Barcelona

2

4

0

0

5

3

4

18

3.934,26€

8

7

3

5

5

2

8

38

8.723,66€

7

5

2

0

1

3,4

6

24,40

5.467,31€

Les activitats de cultura
popular motor de creació,
cohesió social i integració al
barri del poble-sec (Barcelona)

6

5

2

0

1

4

7,5

25,50

5.000,00€

Comissions de cultura popular
del secretariat d'entitats

10

4

0

5

1

3,6

9

32,60

7.483,98€

Nous horitzons pel Ball de
Bastons
Activitats anuals de la
Coordinadora de colles
castelleres de Catalunya
Promoció dels Falcons Projecte 2019
Festa dels Tres Tombs a
Catalunya - Tradició, Cultura i
Futur
Cavalcada dels Tres Tombs de
Sant Antoni de Barcelona i
activitats complementàries
Dinamització d'entitats i
d'activitats culturals
Els sons del país - Trobada de
bandes de Catalunya a
Terrassa
Programa de actividades 2019
Promoció Temporada
Pastorets 2019-2020
Campionat Territorial de Colles
Sardanistes de les Comarques
Barcelonines
Activitats Corals FCEC 2019
Activitats anuals de la
federació any 2019
Programació d'activitats anuals
de la CAL: el Correllengua
2019
Activitats geganteres 2019

Activitats 2019
Sardanes a Barcelona
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NIF

Entitat

G58298555

Federació de Colles de Sant
Medir
Federació Agrupació del
Bestiari Festiu i Popular de
Catalunya
Federació Coordinadora de
Grups de Cultura Popular i
Tradicional Catalana de
Terrassa
Federació d'Associacions,
Entitats i Comissions
d'Hostafrancs
Federació catalana de
pessebristes

G61685905
G65521262

G58558602
G59613539

Projecte

Import
2019

Puntuació

Sant Medir 2019

7

7

1

0

3

3,8

8

29,80

6.677,29€

La Passada de les Bèsties
Festives 2019

10

7

4

5

5

5

9,5

45,50

10.000€

Activitats anuals coordinadora

8

6

1

2

2

4

6,5

29,50

5.000,00 €

Projectes anuals FAECH 2019

3

3

0

1

1

3

7

18

1.825,00€

2

3

1

1

5

0,4

3,5

15,9

3.475,26€

Activitats 2019

Segon. DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte.
Per presentar la sol·licitud fora del termini establert a les bases de la convocatòria
(art. 6).
NIF
V59126490
G66508029
G65746703

Federació
Federación de Entidades Culturáis Galegas
en Catalunya
Federació consell cultura popular i tradicional
Poblesec
Federació de diables de la ciutat de Barcelona
2012

Projecte
Cultura Galega. Galicia en Barcelona
y Catalunya en Galicia
L’avenir de les tradicions al Poblesec
Projectes de foc de Barcelona

Per no complir el requisits establerts en l’article 4.1 de les bases de la convocatòria (no
tenir la condició de federacions o coordinadores, legalment constituïdes, que tinguin
una unió d’associacions sense ànim de lucre i de caràcter cultural).
NIF
G64907272

Federació
Associació colla castellera Salats de Súria

Projecte
Cultura popular castellera a la
Catalunya central

Per no complir el requisits establerts en l’article 5 i 7 de les bases de la convocatòria
(no haver presentar la sol·licitud i/o documentació requerides).
NIF

Federació

G63100366

Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia

Cultura popular al carrer

G64127269

Federació catalana d'entitats catifaires
Federación de asociaciones americanas en
Cataluña-FASAMCAT

Programació 2019

G62809280

Projecte

Vive América - América Vive 2019
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Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2019, segons estableix la convocatòria i les bases
especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
De totes les sol·licituds rebudes s’ha procedit a verificar el compliment dels aspectes fixats a
la convocatòria, quedant excloses les entitats que no compleixen els requisits o bé el
projecte presentat no correspon a l’objecte de la mateixa.
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris d’atorgament
de la subvenció fixats a la clàusula 9 de la convocatòria, que es relacionen a continuació:
1) Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració,
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 punts,
repartits de la següent forma:
a) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts.
b) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5 punts.

2) Impacte cultural i social del projecte, fins a 10 punts que es valorarà en base a:
a) Rellevància de les activitats presentades, fins a 4 punts.
b) Promoció del treball cooperatiu amb les entitats de la federació i les d’altres sectors,
fins a 4 punts.
c) Incidència increment de públics, fins a 2 punts.
3) Activitats que introdueixin elements innovadors i/o temàtiques poc difoses per al territori i
les vinculades directament amb la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural, fins 5
punts, repartits de la següent forma:
a) Elements innovadors i/o temàtiques poc difoses, fins a 2 punts.
b) Activitats vinculades directament amb la celebració del Dia de l’Associacionisme
Cultural, fins a 3 punts.
4) Programació de tallers i/o activitats formatives, fins a 5 punts.
5) Repercussió territorial del projecte presentat, fins a 5 punts, valorada segons el següent
barem no acumulatiu:
a)
b)
c)
d)
e)

Àmbit municipal, 1 punt.
Àmbit supramunicipal, 2 punts.
Àmbit comarcal, 3 punts.
Àmbit provincial, 4 punts.
Àmbit autonòmic, 5 punts.

6) Pla de difusió de les activitats o esdeveniments, valorat en base a les accions de difusió
i els mitjans utilitzats, fins a 5 punts.
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7) Capacitat d’organització de la federació, que es valorarà en base a les activitats anuals
programades i a les tasques de planificació, seguiment i avaluació de les mateixes, fins a
10 punts, repartits de la següent forma:
a) Nombre d’activitats, tipologia i destinataris de les activitats programades al llarg de
l’any, fins a 5 punts.
b) Tasques de planificació, seguiment i avaluació, fins a 5 punts.
En la mateixa clàusula novena, es fixava que els projectes i/o accions subvencionades
tindrien un màxim de 50 punts i que caldria obtenir un mínim de 15 punts en aquesta
valoració per a ser estimats.
Per tal de calcular l’import dels ajuts atorgats s’ha aplicat la fórmula següent:
A) S’ha realitzat un primer càlcul, d’acord amb el que s’estableix a l’article 11 de les bases
de la convocatòria, mitjançant el qual s’ha fixat el valor mig del punt per la divisió de l’import
de la convocatòria (150.000 €) entre la suma total de punts atribuïts en les valoracions
superiors a quinze punts.
Aquest valor s’ha aplicat als punts obtinguts per les sol·licituds situades al tram mig en un
escalat de 10 punts de valoració per tram. A partir del tram mig, els trams superiors i
inferiors han rebut un valor de punt que s’ha increment o reduït, respectivament, en un
import fixe de 5€.
Aplicant un escalat de 10 punts entre la puntuació mínima per a que els projectes siguin
estimats (15 punts) i la puntuació màxima que es pot obtenir (50 punts), s’estableixen quatre
trams de puntuació. S’ha considerat tram mig el que va de 30 a 39,99 punts atès que aplega
el conjunt més nombrós de sol·licituds.
Aquesta primera iteració ha donat com a resultat els valors següents:
 Nombre total de punts atorgats a les valoracions, susceptibles de considerar en els
càlculs (cal recordar que les puntuacions inferiors a 15 no s’han pres en consideració):
742,3 punts.
 Valor mig per punt en la primera iteració: 202,07 € / punt.
 Interval d’increment o decreixement per tram: 5 €
 Valors unitaris dels punts per trams:
-

De 15 a 19,99 punts:
De 20 a 29,99 punts:
De 30 a 39,99 punts:
De 40 a 50 punts:

192,07 € / punt
197,07 € / punt
202,07 € / punt
207,07 € / punt

Un cop realitzats aquests càlculs, s’ha procedit a determinar l’import dels ajuts atorgats, amb
les limitacions establertes a les bases de la convocatòria (no excedir la xifra de 10.000€, no
superar la quantitat sol·licitada i no sobrepassar el 50% del cost total del projecte/activitat
subvencionat (article 11 de les bases de la convocatòria). Aquest import ha estat de
137.828,171 €.
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B) Un cop realitzada aquesta primera iteració, s’ha procedit a realitzar-ne una segona
aplicant els mateixos criteris. L’import de la convocatòria que no ha estat atorgat
(12.171,829 €) s’ha dividit entre la suma de les puntuacions d’aquells projectes que no
havien arribat, en la primera iteració, als límits de les limitacions explicades anteriorment, és
a dir, que eren susceptibles de veure incrementat l’import a percebre.
El valor mig del punt s’ha aplicat al tram mig de les puntuacions i s’ha incrementat o reduït el
seu valor del punt en un interval proporcional al de la primera iteració. Els valors dels punts
resultants, s’han aplicat a les sol·licituds agrupades en els mateixos trams del primer càlcul.
Aquesta segona iteració ha donat com a resultat els valors següents:
 Nombre de punts atorgats a les sol·licituds susceptibles de veure incrementat l’ajut a
rebre després de la primera iteració: 503,30 punts.
 Valor mig per punt en la segona iteració: 27,50 € / punt.
 Interval d’increment o decreixement per tram: 0,5 €.
 Valors unitaris dels punts per trams:
-

De 15 a 19,99 punts: 26,50 € / punt
De 20 a 29,99 punts: 27 € / punt
De 30 a 39,99 punts: 27,50 € / punt
De 40 a 50 punts: 28 € / punt

Un cop realitzats aquests càlculs, els imports resultants s’han sumat als de la primera
iteració i s’han aplicat un altre cop les limitacions establertes a la convocatòria. Totes les
xifres de valors monetaris han estat arrodonides a dos decimals.
L’import de les subvencions atorgades és de 149.945,26 €.

Quart. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de CENT QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINTI-SIS CÈNTIMS (149.945,26.- EUR), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2019 de la Diputació de
Barcelona amb el següent detall:
NIF

Entitat

G43268077

Coordinadora de Ball de
Bastons de Catalunya

G58835075

Coordinadora de colles
castelleres de Catalunya

G64049125

Federació de Colles de
Falcons de Catalunya

G61678645

Federació catalana dels
Tres Tombs

Projecte
Nous horitzons pel Ball de
Bastons
Activitats anuals de la
Coordinadora de colles
castelleres de Catalunya
Promoció dels Falcons Projecte 2019
Festa dels Tres Tombs a
Catalunya - Tradició, Cultura i
Futur

Import
2019

Operació
comptable

8.149,74 €

1903003026/1

6.000,00 €

1903003026/2

7.116,67 €

1903003026/3

4.000,00 €

1903003026/4
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NIF
G65671059
G58313164
V43092121
G58665084
G64607674
G62797287
G58042201
G58450404
G62106117
G58548116
G61652897
V58320409
G59392167
G65025512

G59055525

G58186180
G58298555
G61685905

Entitat
Federació dels Tres
Tombs de Sant Antoni de
Barcelona
Federació d'Entitats
Culturals de Badia del
Vallès
Federació catalana de
societats musicals
Federacion de
asociaciones extremeñas
en Catalunya
Coordinadora de Pastorets
de Catalunya
Federació Colles
Sardanistes Comarques de
Barcelona
Federació Catalana
d'Entitats Corals
Federació Unió de Colles
Sardanistes de Catalunya
Coordinadora d'Associats
per la Llengua Catalana
Federació Agrupació de
colles de geganters de
Catalunya
Federación Andaluza de
Comunidades FAC
Federación de
comunidades originarias
de Castilla-La Mancha en
Cataluña
Associació Catalana de
Puntaires
Coordinadora sardanista
de Barcelona

Projecte

Import
2019

Operació
comptable

Cavalcada dels Tres Tombs
de Sant Antoni de Barcelona i
activitats complementàries

5.000,00 €

1903003026/5

Dinamització d'entitats i
d'activitats culturals

5.603,84 €

1903003026/6

Els sons del país - Trobada
de bandes de Catalunya a
Terrassa

6.161,93 €

1903003026/7

Programa de actividades
2019

5.265,65 €

1903003026/8

4.400,00 €

1903003026/9

3.715,69 €

1903003026/10

10.000 €

1903003026/11

7.598,77 €

1903003026/12

7.116,67 €

1903003026/13

Activitats geganteres 2019

7.300,00 €

1903003026/14

Proyecto FAC 2019
Actividades Culturales

4.929,54 €

1903003026/15

La cultura castellanomanchega en Barcelona

3.934,26 €

1903003026/16

Activitats 2019

8.723,66 €

1903003026/17

Sardanes a Barcelona

5.467,31 €

1903003026/18

5.000,00 €

1903003026/19

7.483,98 €

1903003026/20

6.677,29 €

1903003026/21

10.000 €

1903003026/22

Promoció Temporada
Pastorets 2019-2020
Campionat Territorial de
Colles Sardanistes de les
Comarques Barcelonines
Activitats Corals FCEC 2019
Activitats anuals de la
federació any 2019
Programació d'activitats
anuals de la CAL: el
Correllengua 2019

Les activitats de cultura
popular motor de creació,
Coordinadora d'Entitats del
cohesió social i integració al
Poble Sec
barri del poble-sec
(Barcelona)
Secretariat d'entitats de
Comissions de cultura
Sants, Hostafrancs i La
popular del secretariat
Bordeta
d'entitats
Federació de Colles de
Sant Medir 2019
Sant Medir
Federació Agrupació del
La Passada de les Bèsties
Bestiari Festiu i Popular de
Festives 2019
Catalunya
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NIF

G65521262

G58558602
G59613539

Entitat
Federació Coordinadora
de Grups de Cultura
Popular i Tradicional
Catalana de Terrassa
Federació d'Associacions,
Entitats i Comissions
d'Hostafrancs
Federació catalana de
pessebristes

Projecte

Import
2019

Operació
comptable

Activitats anuals coordinadora

5.000,00 €

1903003026/23

Projectes anuals FAECH
2019

1.825,00 €

1903003026/24

Activitats 2019

3.475,26 €

1903003026/25

Cinquè. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta
de Govern núm. 182 de data 11 d’abril de 2019, que va aprovar la convocatòria i les
bases específiques de les subvencions destinades a 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, en el sentit que tot seguit es detalla:
Disminuir la quantia de cinquanta-quatre euros amb setanta-quatre cèntims (54,74.EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903, mitjançant
l’operació comptable 1902900512).
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
83.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació parcial de l’ajut, per import de 300.000 €, atorgat a
l’Ajuntament de Manlleu per a la “posada en funcionament del Teatre Centre, en
el marc de les Meses de concertació del PXGL 2016-2019”, (Exp. núm.
2017/3733).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat
de l’Àrea de Cultura, 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 de data 11 de maig
de 2017 (registre d’acords 201/17), es va aprovar el preacord següent en el marc
de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL

Ajuntament de Manlleu
P0811100G
Posada en funcionament del Teatre Centre
17/X/240548
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Aportació de la
Diputació (EUR)

600.000 €
Anualitat

Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de cooperació

Import (EUR)

Termini màxim
d’execució i justificació
30 de novembre de 2018
30 de novembre de 2019

2017
300.000 €
2018
300.000 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica

2.

En data 22 de maig de 2017 es va formalitzar el conveni específic que regula
l’actuació Posada en funcionament del Teatre Centre (registre de convenis
387/17)

3.

A l’apartat tercer de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de
data 11 de maig de 2017 (registre d’acords 201/17), es va autoritzar i disposar la
despesa de 300.000 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/76260 de l’anualitat 2017 i la despesa de 300.000 EUR amb
càrrec de l’aplicació pressupostària anàloga de l’anualitat 2018.

4.

A l’apartat primer de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
de data 11 de maig de 2017 (registre d’acords 201/17) i al pacte primer del
conveni 387/17 s’establia que els terminis d’execució i justificació eren, per a
l’anualitat del 2017, el 30 de novembre de 2018 i, per a l’anualitat del 2018, el 30
de novembre de 2019.

5.

En data 1 de març de 2019, l’Ajuntament de Manlleu va presentar justificació de
despeses per a la totalitat de l’actuació, concretament per import de 600.000.EUR mitjançant certificacions d’obra realitzades i datades al 2018 i 2019.

6.

Atès que l’import imputat a l’anualitat de 2017 va ser incorporat com a romanent
de crèdit a l’exercici pressupostari 2018 i no es va justificar per part de
l’Ajuntament de Manlleu.

7.

Atès que l’import imputat a l’anualitat de 2018 va ser incorporada com a romanent
de crèdit a l’exercici pressupostari 2019 i es va justificar correctament per un
import de 300.000 EUR en data 28 de juny de 2019.

8.

Atès que s’ha justificat l’anualitat 2018 correctament però no s’ha justificat
l’aportació del 2017 que va ser incorporada com a romanent de crèdit el 2018 però
no s’ha arrossegat a l’any 2019.

9.

Atès que l’Ajuntament de Manlleu no va justificar en termini l’aportació de 300.000
euros de l’anualitat 2017 abans del 30 de novembre de 2018 i que la primera
justificació (per la totalitat de l’aportació) va ser el dia 1 de març de 2019 i que en
aquesta data no es va incorporar l’anualitat de 2017.
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10. Davant aquesta circumstància, es considera que procedeix la revocació parcial de
l’ajuda concedida a l’Ajuntament de Manlleu per a l’anualitat 2017 per un import de
tres-cents mil euros (300.000 EUR).
Fonaments de dret
Atès que la competència corresponen a la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona per delegació de la Presidència, d’acord amb l’apartat sisè, punt I.5 c) de la
part resolutiva del decret número 8836/2019, de data 17 de juliol de 2019, sobre
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació
de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, i
que correspon al mateix òrgan que va aprovar la formalització de la Mesa de
Concertació, la revocació del recurs.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la revocació parcial de l’ajut econòmic “Posada en
funcionament del Teatre Centre” (17/X/240548) per un import de 300.000,. EUR a
l’Ajuntament de Manlleu, concedit per acord de la Junta de Govern de data 11 de maig
de 2017 (registre d’acords 201/17) ja que l’Ajuntament de Manlleu no va presentar la
documentació de la justificació corresponen a l’anualitat 2017 dins dels terminis de
justificació.
Segon. CONCEDIR un termini d’audiència de 15 dies a comptar des de l’endemà de la
recepció de la present notificació a l’Ajuntament de Manlleu per tal que al·legui el que
consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. Transcorregut aquest
termini sense que hagi presentat al·legacions i/o documents, la revocació passarà a
ser definitiva.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari.”
84.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a les
programacions arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis
de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al
Teatre, curs escolar 2019-2020 (exp. núm. 2019/14217).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
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“FETS
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona que dona suport a les programacions artístiques dels ajuntaments de la
província de Barcelona, mitjançant la difusió i la promoció de les arts escèniques,
musicals i les arts visuals.
L’Anem al Teatre és un programa de l’Oficina de Difusió Artística que dona suport a la
sensibilització de la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la
formació d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques
educatives i culturals dels ajuntaments i contribueix a l’equilibri del territori quant a
l’oferta cultural i artística per als escolars.
L’Àrea de Cultura vol donar suport al desenvolupament d’aquests projectes de difusió
artística als municipis, ajudar a la seva projecció dins i fora de l’àmbit local i al
desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic.
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 aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de DOSCENTS DEU MIL euros (210.000.- EUR) dels quals setanta-tres mil euros (73.000.EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2019, i cent trenta-set mil euros (137.000.EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2020, condicionat a l’existència de crèdit
hàbil i suficient, amb la següent distribució per aplicacions pressupostàries:
Anualitat

Aplicació pressupostària

2019

G/40103/33410/46201

2019

G/40103/33410/46300

Import
Seixanta-vuit mil euros
(68.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
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Anualitat

Aplicació pressupostària

2019

G/40103/33410/46500

2019

G/40103/33410/46700

2020

G/40103/33410/46201

2020

G/40103/33410/46300

2020

G/40103/33410/46500

2020

G/40103/33410/46700

Import
Mil euros
(1.000.- EUR)
Mil euros
(1.000.- EUR)
Cent vint-i-dos mil cinc-cents euros
(122.500.- EUR)
Vuit-mil cinc-cents euros
(8.500.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)

La distribució entre les aplicacions pressupostaries de cada anualitat es considera
estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de redistribució atenent a la
naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan no es superi l’import
total màxim previst per a la convocatòria i sempre que tampoc es superi l’import total
previst per a cada anualitat.
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.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb l’apartat sisè I. 2 a) del decret número 8836/2019, de data
17 de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
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Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB
de data 23 de juliol de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120011223), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, destinades a finançar les programacions d’arts escèniques i
musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la
Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2019-2020, el text
íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A
LES
PROGRAMACIONS D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS
EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO
OFERTA EL PROGRAMA ANEM AL TEATRE, PER AL CURS ESCOLAR 2019-2020
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120011223
1.

Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat

Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS.
2.

Objecte i finalitat de les subvencions

1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar suport a
les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs
2019-2020, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el
programa Anem al teatre.
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals, en horari
escolar, organitzada directa o indirectament per l’ens sol·licitant, que acompleixi amb els
següents requisits:
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a) Ha de constar d’un mínim de 3 espectacles d'arts escèniques i/o musicals realitzats per
companyies professionals. En els municipis de menys de 5.000 habitants podrà constar
d’un mínim de 2 espectacles.
b) S’ha d’adreçar a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius.
c) Ha de tenir lloc entre el 2 de setembre de 2019 i el 26 de juny de 2020.
d) Ha d’establir un preu d’entrada per l’activitat a pagar per l’alumnat.
e) Ha de realitzar les sessions als diferents equipaments escènics, preferentment de
titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper, en el cas que el municipi no
disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a
l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de tenir les
condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat. En el cas de les
sessions de teatre-debat, podran ser realitzades al mateix centre docent. El teatre-debat
consisteix en sessions de teatre que treballen els valors i inclouen un debat posterior
entre actors i espectadors. Estan adreçades a grups reduïts d’un màxim de 70 alumnes.
Queda exclosa de suport:
a) La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol.
b) La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent, excepte les sessions de
teatre-debat.
c) Les sessions de cinema.
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:




3.

Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals.
Formar espectadors i crear nous públics de les arts en viu.
Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població
infantil i juvenil.
Caràcter de les subvencions

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
4.

Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el curs escolar 2019-2020 (del 2 de setembre de 2019 al
26 de juny de 2020).
5.

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

1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals que disposin de
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programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar i que
acompleixen els criteris especificats a la base 2, sempre que no estiguin afectats per cap de
les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Només es podran presentar els consells comarcals, consorcis i mancomunitats de les
següents comarques: el Barcelonès (excepte Barcelona ciutat),el Baix Llobregat, el
Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
 Pel que fa als Ajuntaments es podran presentar aquells de municipis que estiguin a les
comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), del Baix Llobregat, del Vallès
Occidental i del Vallès Oriental. En el cas de la comarca del Maresme només els dels
municipis de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera.
En el cas de la comarca d’Osona només el del municipi de Centelles. La resta
d’Ajuntaments no són susceptibles de presentar-se donat que la Diputació ja oferta el
programa Anem al Teatre.
2. Les escoles que hi participin hauran de pertànyer al(s) municipi(s) de l’ens sol·licitant.
3. Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per ens local a realitzar durant el
curs escolar 2019-2020 (del 2 de setembre de 2019 al 26 de juny de 2020).
6.

Documentació a aportar

Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament.
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1. Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar tant al Portal Municipal de
Tràmits (PMT), com al següent enllaç: https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions i
que haurà d’incorporar la següent informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dades de l’ens sol·licitant.
Dades del representant legal.
Import de la subvenció que es sol·licita.
Indicació de l’execució de l’activitat per un ens del sector públic de titularitat de
l'ens sol·licitant, si s’escau
Indicació de l’externalització de la gestió de l’activitat en base a una relació jurídica
prèvia i preexistent, si s’escau.
Declaració responsable que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
Declaració responsable que es troba al corrent d’obligacions per reintegrament de
subvencions.
Declaració de compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com
la resta de condicions de la subvenció.
Declaració de compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a
efectuar per l’òrgan concedent i al control financer que pugui efectuar la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona.
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j) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat
i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
k) Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28
de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.
2. Programació proposada, d’acord amb l’annex I del model normalitzat en format
Excel que es podrà descarregar tant al Portal Municipal de Tràmits (PMT), com al
següent enllaç: https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions i que haurà
d’incorporar la següent informació: nom de la companyia, nom de l’espectacle, gènere
artístic, nombre de passis previstos, nombre d’espectadors inscrits a cada espectacle,
cicle per al qual es programa, fitxa artística (en cas de no adjuntar el programa editat),
teatre a on es programa i municipi on s’ubica el teatre.
3. Pressupost previst de l’activitat, d’acord amb l’annex II del model normalitzat en
format Excel que es podrà descarregar tant al Portal Municipal de Tràmits (PMT), com
al següent enllaç: https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions i que haurà
d’incorporar la següent informació: nombre d’espectadors, nombre d’espectadors amb
transport i el pressupost desglossat per conceptes d’ingressos (entrades de l’alumnat
i altres subvencions i/o patrocinis) i despeses (caixets, lloguer del teatre o espai
escènic, transport, gestió externalitzada, assistència tècnica i lloguer de material
escènic).
4. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se a través del Portal Municipal de Tràmits
(PMT).
El model de sol·licitud normalitzat haurà d’anar degudament signat electrònicament pel
representant legal de l’ens sol·licitant.
L’annex I i II hauran de presentar-se en format Excel, annexant-los en la sol·licitud
presentada al Portal Municipal de Tràmits (PMT).
7.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 23 d’octubre de
2019.
La convocatòria serà única.
Les bases es podran consultar a
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions

la

pàgina

web

de

la

Diputació :

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar
electrònicament a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) de la seu electrònica de la
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Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
El model de sol·licitud i els annexos I i II s’hauran de presentar mitjançant la
complementació del model normalitzat. El model de sol·licitud haurà d’anar degudament
signat pel representant legal de l’ens sol·licitant. L’annex I i II hauran de presentar-se en
format Excel, annexant-los en la sol·licitud presentada al Portal Municipal de Tràmits (PMT).
Tots els documents estaran disponibles al Portal Municipal de Tràmits (PMT) i a la pàgina
web de la Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única programació
escolar.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
8.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), per tal que en el termini de deu
dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació, o a les
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva
sol·licitud.
9.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
Programació d’espectacles (80 punts)
Criteri 1: Qualitat artística dels espectacles. Es donarà la màxima puntuació a aquelles
programacions que presentin propostes artístiques amb òptima coherència entre la
dramatúrgia, l’escenografia i la interpretació teatral o musical. Cada proposta artística
també es valorarà tenint en compte el reconeixement públic (premis i crítica del sector
d’aquell espectacle). Si la Diputació requereix a l’ajuntament més informació sobre un
espectacle i no li és facilitada, aquest espectacle no es tindrà en compte en la
valoració. Fins a 40 punts
Criteri 2: Diversitat de gèneres artístics (teatre, música, dansa, circ, màgia....). Es
valorarà positivament les programacions que ofereixin varietat de gèneres artístics. Fins
a 20 punts:
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-

Programacions que contemplin com a mínim 3 gèneres artístics diferents, o un
mínim de dos gèneres en el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants:
20 punts.
Programacions que contemplin 2 gèneres artístics diferents: 15 punts.
Programacions que contemplin 1 gènere artístic: 10 punts.

Criteri 3: Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu. Es valorarà que
la temàtica, la posada en escena i la interpretació dels espectacles sigui idònia i
adequada a cada nivell educatiu proposat. En base la informació de cada espectacle
que ofereixen les pròpies companyies, les fires i mostres professionals i els
professionals del sector s’avaluarà que cada espectacle es programi en la franja d’edat
adequada. El nombre total d’espectacles correspon al 100% de la programació. En
base a quants espectacles s’adeqüin al nivell d’edat adient, es puntuarà la programació
amb més o menys punts atenent als següents barems. Fins a 20 punts:
-

Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 90 i el 100% de les
propostes: 20 punts
Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 50 i el 89 % de les
propostes: 15 punts
Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 20 i el 49% de les
propostes: 10 punts
Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles és inferior al 20%: 0 punts

Pressupost previst de l’activitat (20 punts)
Criteri 4: Sostenibilitat i coherència econòmica del programa tenint en compte l’equilibri
entre els ingressos i les despeses especificades en la base 17 punt 1. Es donarà la
màxima puntuació quan amb els ingressos de l’alumnat es cobreixin els percentatges
establerts atenent els barems detallats a continuació. Fins a 20 punts:
a) Municipis sense necessitat de contractar transport o bé per a un màxim d’un
30% dels espectadors:
-

Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 50% o més de la despesa: 20
punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 45% i un 49% de la
despesa: 10 punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 45% de la despesa: 0
punts

b) Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 30% i fins a un
70% dels espectadors:
-

Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 40% o més de la despesa: 20
punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 35% i un 39% de la
despesa: 10 punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 35% de la despesa: 0
punts
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c) Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 70% dels
espectadors:
-

Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 30% o més de la despesa: 20
punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 25% i un 29% de la
despesa: 10 punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 25% de la despesa: 0
punts

Com a resultat d’aquest procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que obtinguin una puntuació igual o
superior a 60 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 60 punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de dos-cents deu mil euros (210.000.- EUR) dels quals setantatres mil euros (73.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2019, i cent trenta-set
mil euros (137.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2020, condicionat a
l’existència de crèdit hàbil i suficient, amb la següent distribució per aplicacions
pressupostàries:
Anualitat

Aplicació pressupostària

2019

G/40103/33410/46201

2019
2019
2019

G/40103/33410/46300
G/40103/33410/46500
G/40103/33410/46700

2020

G/40103/33410/46201

2020

G/40103/33410/46300

2020

G/40103/33410/46500

2020

G/40103/33410/46700

Import
Seixanta-vuit mil euros
(68.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
Mil euros
(1.000.- EUR)
Mil euros
(1.000.- EUR)
Cent vint-i-dos mil cinc-cents euros
(122.500.- EUR)
Vuit-mil cinc-cents euros
(8.500.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
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La distribució entre les aplicacions pressupostaries de cada anualitat es considera
estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de redistribució atenent a la
naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan no es superi l’import total
màxim previst per a la convocatòria i sempre que tampoc es superi l’import total previst per
a cada anualitat.
12. Import individualitzat de les subvencions
Una vegada valorades les programacions segons els criteris de valoració establerts a la
base 10, l’import a concedir es determinarà establint un percentatge de suport sobre el
dèficit subvencionable (diferència entre les despeses subvencionables i els ingressos de
l’alumnat) en base als punts obtinguts en la valoració de la programació i del pressupost, i al
nombre d’habitants del municipi, de la forma següent:
a) Municipis iguals o inferiors a 20.000 habitants:
- entre 95 i 100 punts: 50% del dèficit
- entre 85 i 94 punts: 40% del dèficit
- entre 60 i 84 punts: 30% del dèficit
b) Municipis superiors a 20.000 habitants:
-

entre 95 i 100 punts: 45% del dèficit
entre 85 i 94 punts: 35% del dèficit
entre 60 i 84 punts: 25% del dèficit

El percentatge màxim de suport es podrà reduir (entre un 5 i un 10%) als ens beneficiaris
que en la convocatòria anterior (curs 2018-2019) no van justificar un import suficient per a
poder percebre com a mínim el 90% de l’import atorgat.
L’import i el percentatge de subvenció que s’atorgui no excedirà en cap cas del 50% del
dèficit subvencionable.
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge de suport a
concedir per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
S'estableix una subvenció mínima de cent cinquanta euros (150.-EUR), quantitat que en
alguns casos podrà ser superior al 50% del dèficit, i una subvenció màxima de vint-mil euros
(20.000.-EUR).
13. 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.
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
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la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
 Pel president delegat de l’Àrea de Cultura com a president de l’òrgan responsable, o
persona en qui delegui.
 Pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, o persona en qui
delegui.
 Pel coordinador de l’Àrea de Cultura, o persona en qui delegui.
 Per un membre de l’Àrea de Presidència.
 Per la gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui.
 Pel gerent de Serveis d’Educació, o persona en qui delegui.
 Per un tècnic representant del programa Anem al teatre.
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.
14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La concessió es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra aquesta 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.
15. Acceptació de la subvenció
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en el transcurs de 20 dies hàbils a partir de la
recepció de l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions.
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16. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1) Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
2) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de
les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
6) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2 OGS.
7) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat en la
sol·licitud.
8) Els beneficiaris hauran de proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives
que siguin requerides per l’Àrea de Cultura.
9) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la
de la Diputació de Barcelona.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
17. Despeses subvencionables
Els ens beneficiaris podran executar l’activitat a través d’un ens del seu sector públic.
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També podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat del programa ofertat
(contractació de companyies, confecció de la programació, gestió d’inscripcions i
cobraments a les escoles...) d’acord amb els principis i les modalitats de gestió recollides a
la normativa de contractació pública vigent i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
1. Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Caixets de les companyies professionals.
b) Gestió externalitzada del programa: coordinació, assistència tècnica, control de les
inscripcions, relació amb les escoles, entre altres.
c) Transport urbà i interurbà: despeses en transport de l’alumnat que s’ha de desplaçar
al teatre del seu o d’un altre municipi.
d) Lloguer de material escènic (so, llum...) i assistència tècnica.
e) Lloguer de l’espai escènic de titularitat privada del mateix o un altre municipi.
f) Lloguer de l’espai escènic de titularitat pública d’un altre municipi.
2. S’estableix un cost unitari màxim per espectador en despeses subvencionables atenent
els casos següents:
-

Municipis sense necessitat de contractar transport o bé per a un màxim d’un 30%
dels espectadors. El cost unitari màxim per espectador serà de 9 € (iva inclòs).

-

Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 30% i fins a un
70% dels espectadors. El cost unitari màxim per espectador serà de 9,5 € (iva
inclòs).

-

Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 70% dels
espectadors. El cost unitari màxim per espectador serà de 10 € (iva inclòs).

En cas que el pressupost presentat per l’ens sol·licitant sobrepassi el cost unitari màxim per
espectador, la Diputació procedirà a ajustar-lo en base a aquests criteris.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables,
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
Es consideraran despeses subvencionables els ajuts econòmics atorgats pels ens
beneficiaris a les entitats públiques o privades del mateix municipi adreçades a
desenvolupar activitats en el marc de les programacions d’arts escèniques i musicals
adreçades a escolars, sempre i quan reuneixin els requisits recollits a la base 2. En aquest
cas, caldrà annexar documentalment a la justificació de despeses la concessió d’aquests
ajuts a les entitats públiques i/o privades d’àmbit local.
18. Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Els drets d’autor (SGAE o l’entitat de gestió que correspongui).
b) Difusió i comunicació del programa.
c) L’IVA, quan el beneficiari pugui repercutir-lo.
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d) Despesa derivada de l’ús de l’espai escènic de titularitat pública del propi municipi.
e) Despeses de personal de l’ens sol·licitant (Capítol I).
19. Subcontractació
Les entitats beneficiàries podran subcontractar fins el 100% de l'import de l’activitat
subvencionada, d'acord amb el que s'estableix en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i l'article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol,
mitjançant el qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament
20. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
21. Termini, forma i lloc de justificació
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, entre l’1 de gener de 2020 i, com a
màxim, el dia 1 d’octubre de 2020.
2. La justificació de les despeses s’haurà de presentar a través del Portal Municipal de
Tràmits
(PMT),
presentant
els
models
normalitzats,
disponibles
a
https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions
Per mitjà de la complementació dels següents models es certificaran les dades
corresponents a la realització de l’activitat:
a) Memòria de l’actuació justificativa on constin les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
b) Balanç econòmic final amb el recull d’ingressos i despeses que integren el cost total
de l’activitat.
c) Certificat de justificació de subvencions signat pel secretari/interventor, i que haurà
d’incorporar la següent informació: relació d’obligacions reconegudes de l’activitat
amb identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, data
d’emissió, data de pagament, i percentatge imputat a la subvenció. Per l’acceptació
d’aquest certificat caldrà que les factures hagin estat prèviament pagades o com a
mínim aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció.
En cas que l’execució de l’activitat l’efectuï un ens del sector públic, l’ens local
beneficiari haurà de certificar que aquest està integrat dins del seu sector públic i que la
informació detallada s’ha revisat i és correcta.
S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons
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propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per
a la mateixa finalitat.
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
1) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots
els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat,
així com dels ingressos que financen l’actuació.
2) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100%
del seu cost.
3) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i
amb la Seguretat Social.
En el certificat l’ens beneficiari també haurà de relacionar els ingressos percebuts.
d) També s’haurà d’adjuntar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat
beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del
projecte o de l’actuació subvencionada.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a activitats
realitzades dins del període d’execució (del 2 de setembre de 2019 al 26 de juny de 2020).
El representant legal de l’ens local respon de la veracitat de la documentació digitalitzada.
En qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder
acarar la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la
justificació recollida.
22. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà, a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), a l’interessat la necessitat
d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils,
a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà
a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini
màxim improrrogable de quinze dies naturals, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
3. El pressupost total presentat a la sol·licitud és vinculant en la seva totalitat i entre les
partides que l’integren. S’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren. En cas contrari la Diputació de Barcelona podrà disminuir el
suport atorgat en els termes que consideri convenients.
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23. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari,
l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els
interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
25. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
No serà compatible amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de
Barcelona per al mateix projecte/activitat.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
En cas que el total d’aportacions rebudes per a l’actuació superi el cost de la mateixa
activitat, el suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que
correspongui.
26. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
27. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
28. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar
l’excés.
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2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar el beneficiari que hagi percebut la subvenció
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de 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.
29. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
30. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei
general de subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
31. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
32. Protecció de dades
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 el seus drets, tot
complint amb els principis previstos al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general
de protecció de dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.
Al formulari de recollida de dades de la convocatòria trobarà la informació detallada sobre el
tractament de les seves dades personals per aquest cas.”
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Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
“EXTRACTE DE L’ACORD DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2019 DE LA JUNTA DE
GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PER A LES PROGRAMACIONS D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A
ESCOLARS EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA
DIPUTACIÓ NO OFERTA EL PROGRAMA ANEM AL TEATRE, PER AL CURS ESCOLAR
2019-2020, GESTIONAT PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120011223
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 poden trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
Primer. Beneficiaris.
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals que disposin de
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar i que
acompleixen els criteris especificats a la base 2, sempre que no estiguin afectats per cap de
les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Només es podran presentar els consells comarcals, consorcis i mancomunitats de les
següents comarques: el Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), el Baix Llobregat, el
Vallès Occidental, el Vallès Oriental.
 Pel que fa als Ajuntaments es podran presentar aquells de municipis que estiguin a
les comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), del Baix Llobregat, del
Vallès Occidental i del Vallès Oriental. En el cas de la comarca del Maresme només
els dels municipis de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa
Susanna i Tordera. En el cas de la comarca d’Osona només el del municipi de
Centelles. La resta d’Ajuntaments no són susceptibles de presentar-se donat que la
Diputació ja oferta el programa Anem al Teatre.
2. Les escoles que hi participin hauran de pertànyer al(s) municipi(s) de l’ens sol·licitant.
3. Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per ens local a realitzar durant el
curs escolar 2019-2020 (del 2 de setembre de 2019 al 26 de juny de 2020).
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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 l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar suport a
les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs
2019-2020, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el
programa Anem al teatre.
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals, en horari
escolar, organitzada directa o indirectament per l’ens sol·licitant, que acompleixi amb els
següents requisits:
a) Ha de constar d’un mínim de 3 espectacles d'arts escèniques i/o musicals realitzats
per companyies professionals. En els municipis de menys de 5.000 habitants podrà
constar d’un mínim de 2 espectacles.
b) S’ha d’adreçar a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius.
c) Ha de tenir lloc entre el 2 de setembre de 2019 i el 26 de juny de 2020.
d) Ha d’establir un preu d’entrada per l’activitat a pagar per l’alumnat.
e) Ha de realitzar les sessions als diferents equipaments escènics, preferentment de
titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper, en el cas que el municipi no
disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a
l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de tenir
les condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat. En el cas de
les sessions de teatre-debat, podran ser realitzades al mateix centre docent. El teatredebat consisteix en sessions de teatre que treballen els valors i inclouen un debat
posterior entre actors i espectadors. Estan adreçades a grups reduïts d’un màxim de
70 alumnes.
Queda exclosa de suport:
a) La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol.
b) La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent, excepte les sessions
de teatre-debat.
c) Les sessions de cinema.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de dos-cents deu mil euros (210.000.- EUR) dels quals setantatres mil euros (73.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2019, i cent trenta-set
mil euros (137.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2020, condicionat a
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l’existència de crèdit hàbil i suficient, amb la següent distribució per aplicacions
pressupostàries:
Anualitat

Aplicació pressupostària

2019

G/40103/33410/46201

2019
2019
2019

G/40103/33410/46300
G/40103/33410/46500
G/40103/33410/46700

2020

G/40103/33410/46201

2020

G/40103/33410/46300

2020

G/40103/33410/46500

2020

G/40103/33410/46700

Import
Seixanta-vuit mil euros
(68.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
Mil euros
(1.000.- EUR)
Mil euros
(1.000.- EUR)
Cent vint-i-dos mil cinc-cents euros
(122.500.- EUR)
Vuit-mil cinc-cents euros
(8.500.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)

La distribució entre les aplicacions pressupostaries de cada anualitat es considera
estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de redistribució atenent a la
naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan no es superi l’import total
màxim previst per a la convocatòria i sempre que tampoc es superi l’import total previst per
a cada anualitat.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el dia 23 d’octubre de
2019.
La convocatòria serà única.
Les bases es podran consultar a la pàgina web de la Diputació:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar
electrònicament a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
El model de sol·licitud i els annexos I i II s’hauran de presentar mitjançant la
complementació del model normalitzat. El model de sol·licitud haurà d’anar degudament
signat pel representant legal de l’ens sol·licitant. L’annex I i II hauran de presentar-se en
format Excel, annexant-los en la sol·licitud presentada al Portal Municipal de Tràmits (PMT).
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Tots els documents estaran disponibles al Portal Municipal de Tràmits (PMT)i a la pàgina
web de la Diputació de Barcelona: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única programació
escolar.
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 atorgades hauran de justificar-se, entre l’1 de gener de 2020 i, com a
màxim, el dia 1 d’octubre de 2020.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a activitats
realitzades dins del període d’execució (del 2 de setembre de 2019 al 26 de juny 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. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions i DECLARAR la
despesa com pluriennal per un import de DOS-CENTS DEU MIL EUROS (210.000.EUR) dels quals setanta-tres mil euros (73.000.-EUR) corresponen a l’exercici
pressupostari 2019, i cent trenta-set mil euros (137.000.-EUR) corresponen a l’exercici
pressupostari 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, amb la següent
distribució per aplicacions pressupostàries:
Anualitat

Aplicació pressupostària

Import

2019

G/40103/33410/46201

Seixanta-vuit mil euros
(68.000.- EUR)

2019

G/40103/33410/46300

Tres mil euros
(3.000.- EUR)

2019

G/40103/33410/46500

Mil euros
(1.000.- EUR)

2019

G/40103/33410/46700

Mil euros
(1.000.- EUR)

2020

G/40103/33410/46201

Cent vint-i-dos mil cinc-cents euros
(122.500.- EUR)
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Anualitat

Aplicació pressupostària

Import

2020

G/40103/33410/46300

Vuit-mil cinc-cents euros
(8.500.- EUR)

2020

G/40103/33410/46500

Tres mil euros
(3.000.- EUR)

2020

G/40103/33410/46700

Tres mil euros
(3.000.- EUR)

La distribució entre les aplicacions pressupostaries de cada anualitat es considera
estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de redistribució atenent a la
naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan no es superi l’import
total màxim previst per a la convocatòria i sempre que tampoc es superi l’import total
previst per a cada anualitat.
Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la
Seu electrònica de la Diputació.”
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85.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions de la convocatòria 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 (exp. núm.
2019/3992).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat
de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona té proposats entre els seus objectius
principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de difusió artística dels
municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari oferir suport als
ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de difusió, creació i
producció artística, i a les estratègies de creació i formació de nous públics, mitjançant
el recolzament a cicles i festivals de difusió de les arts escèniques, la música, el
cinema, les arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura als municipis.
El projecte d’un cicle o festival artístic permet la projecció dels diferents àmbits artístics
a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i social dels municipis,
la difusió i formació artística de tot tipus de públic i la recerca de noves expressions
artístiques.
Donar suport al desenvolupament del projecte dels cicles i festivals de difusió artística
als municipis, ajuda a la seva projecció dins i fora de l’àmbit local i al desplegament
d’estratègies de captació i fidelització de públic.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 28 de març de
2019 (registre d’acords 136/18), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 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, per un
import màxim de dos cents mil euros (200.000.- EUR).
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 4 d’abril de 2019 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial
de la Província amb número d’identificació BDNS 447275.
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que es va celebrar el dia 4 de juliol de 2019.
Vist l’informe emès per l’Oficina de Difusió Artística de data 3 de juliol de 2019 en què
valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
Atès la clàusula onzena que inicialment imputava la quantia màxima de les
subvencions entre dues aplicacions pressupostàries: la G/4103/33410/48901 i la
G/40103/33410/47902 per imports de 160.000 i 40.000 EUR respectivament i vista la
proposta de l’òrgan col·legiat, s’ha fet necessari un ajustament de valor de
l’autorització de despeses entre les dues aplicacions previstes.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 2 a) del decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB
de data 23 de juliol de 2019.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de finançar 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 (número convocatòria 10733/2019) d’acord amb la proposta de
l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats
que s’hi relacionen:
NIF

Entitat

Associació d'Amics
G58192709 de l'Òpera de
Sabadell
Festival Internacional
G63438824 de Cinema de
Navarcles
B61008587 Planeta Med, SLU
G64243132
G65051591
G25720038
G66320680
G62694013
G65154445
B64005911
B66014218
G58218595
G66250358
G66827643

Associació artística
Triskel
Associació Nits de
cinema oriental
Associació Festival
de Música Antiga
dels Pirineus
Associació Voraviu
Produccions
Culturals
Associació Cultural
Modiband
Associació República
de la Cultura
Grisart fotografia SL
Sitback Produccions
SL
Federació de
Joventuts Musicals
de Catalunya
Associació Bioritmo
Fundació Cívica
Esperanzah

Cicle o Festival

Total
punts

Import
concedit

83

12.000 €

79

8.000 €

75

8.000 €

Festival EVA, En Veu Alta

75

8.000 €

Festival Nits de cinema oriental de
Vic - Asian Summer Film Festival

75

8.000 €

9 Festival de Música Antiga dels
Pirineus

73

8.000 €

Festival Cantilafont

72

8.000 €

El Meu Primer Festival

69

3.500 €

69

5.600 €

68

5.600 €

Vida festival

68

5.600 €

Xarxa de Músiques a Catalunya
2019

68

5.600 €

Festival Bioritme

68

5.600 €

Festival Esperanzah 2019

67

5.600 €

Òpera a Catalunya
XVI Edició del Festival
Internacional de Cinema Social de
Catalunya (CLAM )
DocsBarcelona, Festival
Internacional de Cinema
Documental

Barnasants 2019, Cançó d'autor.
Projecte Cultural en xarxa
Festival Panoràmic Granollers

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF

Entitat

G59809665 Tantàgora
Associació d'Amics
G63923965 de la Música
d'Avinyó
B65374050 Noucinemart SLU
G59439794 Fundació L'Atlàntida
La Portadora d'Art,
J64300296
scp
Associació Juvenil
G65098303
Sabadell Sona Jove
Associació Àgora
G66717166
Alta Segarra S.B.C.
Associació Música
G66711557
Modal a Cardedeu
Associació Cultural
G65536831
Nowa Reggae
G58153016 Ateneu Santfeliuenc
Associació
G65023004
Itineràncies
Associació Festival
G65958043
Protesta
Mago Audio Visual
B62903885
production S.L.
Asociación Derechos
G43993914
en Acción
Art Barcelona
G58867862 Associació de
galeries
Fundació Contorno
G67063206
Urbano
G63785273 Associació Mecal
Fundació Especial
G66055286 Antiga Caixa
Sabadell 1859
Ass. Palau Cultural G66725433
Ateneu de les Arts
Nits Culturals Sant
G61849709
Pere Sallavinera

Cicle o Festival
Flic Festival de literatures i arts
infantil i juvenil
Festival de Creativitat Musical XVII Tallers Musicals d'avinyó
2019
D'A Film Festival Barcelona - D'A
2019
Clàssica Jove

Total
punts

Import
concedit

66

3.700 €

66

5.600 €

65

5.600 €

65

5.600 €

Festival Test 2019

65

3.250 €

Embassa't 2019

64

5.600 €

Festivals Alta Segarra 2019

63

5.600 €

Labyrinth Catalunya 2019 (IV
EDICIÓ)

62

5.600 €

Festival Nowa Reggae 2019

61

5.600 €

Cicle ContraBaix

60

5.600 €

Festival Itineràncies

60

3.800 €

Protesta. Festival internacional de
cinema de crítica social.

60

5.600 €

Cinema Lliure a la platja

59

2.400 €

XVI Festival de Cinema i Drets
Humans de Barcelona

59

2.400 €

Barcelona Gallery Weekend 2019

59

2.400 €

59

2.400 €

58

2.400 €

Fresc Festival 2019

58

2.400 €

MontMusic Festival 2019

58

1.950 €

57

2.400 €

56

2.400 €

VOLTA: Mostra de creativitat
urbana
Mecal - Xarxa de difusió del
curtmetratge als municipis de la
Diputació de Barcelona 2019

Festival Nits Culturals De Sant
Pere Sallavinera
Conegudes (també) a Casa - 7a
Promotora de Mitjans edició - en el marc de la 27a
F08310013
Audiovisuals SCCL
Mostra Internacional de Films de
Dones de Barcelona
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NIF

Entitat

Associació de Sales
G62766472 de Concerts de
Catalunya (ASACC)
Fundació Teatre
G61936340
Clavé
Entitat Cultural i
G64365026 Festiva "Can
Pistraus"
B67099465 Parallel Events SL
Associació per la
G62432794 Música d'orgue de
Cabrera de Mar
Brave Coast (A.C.
G17941832
L'alternativa Emp.)
Associació Teatral
G64215460 Denominació
d'origen
G64749963 Jazz Maresme
Associació cultural
G66159336 per la difusió del
cinema nord-americà
Centro Cultural
G58308099
Gitano La Mina
G66857459 Associació La Tullida

Total
punts

Cicle o Festival

Import
concedit

Curtcircuit

56

2.400 €

Festival Zero 2019

54

1.700 €

El Tingladu - Festival de cultura
catalana

54

2.400 €

Paral·lel Festival 2019

53

2.400 €

XXIX Cicle de Concerts d'Orgue a
Cabrera de Mar 2019

53

1.350 €

Festival Hivernacle - VI Edició

51

1.400 €

Passatge Insòlit

51

2.400 €

Festival "a la vora del JAZZ" 2019

51

750 €

Americana Film Fest 6a edició Route66

51

950 €

50

2.400 €

29é Festival de Cante Flamenco
de La Mina
Fred Festival 2019

50

2.400 €

199.950 €
Segon. DESESTIMAR per no ser objecte de la convocatòria i de les bases
específiques, segons la base segona de la mateixa:
NIF
B61328514

Entitat
Associació de veïns i amics de Tagamanent

Cicle o festival
Aplecs de Tagamanent

Tercer. DESESTIMAR per incompliment dels requisits (no rectificar les esmenes
requerides en el termini establert a la base vuitena de la convocatòria i bases
específiques):
NIF
Entitat
G65468589 Associació Amics de la Música de Terrassa
G66022716 Associació Tocats del Jazz

Cicle o festival
5è Festival Didó
Estival de jazz

Quart. DESESTIMAR per valoració més baixa, ja que han obtingut una puntuació
inferior a 50 punts, tal i com s’estableix a la base desena de la convocatòria i bases
específiques, les següents sol·licituds presentades:
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NIF

Entitat
AMICRET. Amics del Retaule de Santa Maria
G66618398
de la Geltrú
G67343624 Associació La Casa de l'Heura
B67117135

Festival Arts d'estiu, S.L.U.

G58518655 Foment Cultural de la Parròquia de Súria
G61231890 Iberamerik Concert Associació
G61178224 Nits Musicals de Guardiola
B17739046

Tramoia produccions culturals sl

Cicle o Festival
Musiques del Retaule. Cicle de
Concerts de Música Sacra
Les Xeres de Santa Àgata
Festival Arts d'estiu Costa
Barcelona 2019
Art en Cicle 2019
Art Llobet 2019 - Festival de les
Arts i la Guitarra
55è. Nits Musicals de Guardiola
de Berguedà
Un Nadal espectacular!

Cinquè. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als 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, segons estableix la
convocatòria i les bases especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats
econòmiques als projectes valorats
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 100 punts.
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 50 punts i han
estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com
estableix la base 10 de la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, a la seva base 12, quan en el
pressupost presentat pel sol·licitant s’han inclòs despeses de personal integrat a l’estructura
de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 25% del total del pressupost del
projecte, no s’ha tingut en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’han inclòs despeses no subvencionables
(recollides a l’article 18), no s’han tingut en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
En el cas de cicles o festivals que esdevenen a la ciutat de Barcelona i que s’estenen
simultàniament en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona, així com aquells
que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només son
subvencionables les despeses imputables als municipis de la demarcació de Barcelona
(excepte la ciutat de Barcelona). En aquests casos les despeses que no son directament
imputables a l’activitat en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de
Barcelona) s’han calculat atenent a la part proporcional que representa l’activitat en aquests
municipis sobre la totalitat del cicle o festival. Si en el pressupost presentat per l’ens
sol·licitant la Diputació no considera coherent el càlcul de la part proporcional que
representa l’activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de
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Barcelona), la Diputació
subvencionable.

ha

determinat

proporcionalment

l’import

del

pressupost

a) La programació artística proposada (fins a 30 punts) s’ha valorat:

-

Qualitat, professionalitat, coherència de la programació, grau d’innovació i inclusió de
propostes de risc, fins a 20 punts.

-

Especialització del cicle o festival, s’ha valorat positivament si és un cicle o festival
especialitzat en algun àmbit artístic concret, gènere o temàtica específica, fins a 5 punts.

-

Foment de la producció o coproducció, s’ha valorat positivament si es realitzen
produccions o coproduccions pròpies o es fomenta la producció mitjançant residències,
convocatòries o amb l’atorgament de premis i/o guardons, fins a 5 punts.

b) Volum de programació artística (fins a 10 punts) s’ha valorat:

Nombre de funcions d’arts en
viu o exposicions

Nombre de sessions de
cinema o activitats literàries

Punts

20 o més
17-19
14-16
12 i 13
10 i 11
8i9
6i7
4i5
3

40 o més
34-39
28-33
24-27
20-23
16-19
12-15
7-11
3-6

10
9
8
7
6
5
4
3
2

En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions només s’ha considerat la
programació que té lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona.
c) Direcció artística professional (fins a 5 punts)
d) Abast, projecció territorial i consolidació de l’esdeveniment (fins a 15 punts) s’ha valorat:

-

S’ha considerat positivament els cicles o festivals que es realitzen a més d’un
municipi, els que tenen lloc a petits municipis (menys de 5.000 habitants) i aquells que
és realitzen en zones amb baixa densitat de població, fins a 10 punts.

-

Consolidació del cicle o festival tenint en compte el nombre d’edicions del mateix, fins
a 5 punts.
Nombre d’edicions

Punts

20 o més

5

16-19

4
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Nombre d’edicions

Punts

11-15

3

6-10

2

2-5

1

e) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 10 punts) s’ha valorat:

-

Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, s’ha valorat positivament si tenen un
pressupost de despeses equilibrat entre els diferents conceptes (caixets,
infraestructura i material tècnic, personal, comunicació i altres) i coherent amb la
proposta presentada, fins a 5 punts.

-

Ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament, fins a
5 punts.
% ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts
d’autofinançament
Igual o superior al 40% del pressupost total
Entre el 30 i el 39’9% del pressupost total
Entre el 20 i el 29’9% del pressupost total
Entre el 15 i el 19’9% del pressupost total
Entre el 10 i el 14,9% del pressupost total

5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punts

f) Grau de desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de

públics (fins a 15 punts) s’ha valorat:
-

Incorporació d’activitats educatives i pedagògiques, s’ha valorat positivament si es fan
activitats o programes educatius, tallers de caire pedagògic, masterclass, i altres
activitats de caire educatiu que aprofundeixin en el coneixement de l’àmbit del cicle o
festival així com la col·laboració i/o participació d’escoles, fins a 5 punts.

-

Existència d’un programa social i la inclusió d’activitats de dinamització comunitària,
s’ha valorat positivament si es fan activitats o programes socials de dinamització
comunitària, activitats participatives amb la ciutadania, el voluntariat així com el treball
transversal amb altres entitats o institucions, fins a 5 punts.

-

Dinamització de públics, s’ha valorat positivament si es fan activitats paral·leles,
polítiques de preus (abonaments, descomptes, preus especials per determinats
col·lectius com joves o tercera edat, etc.) i altres accions de promoció de públics, fins
a 5 punts.

En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions s’ha considerat especialment
les activitats que tenen lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona.
g) Potenciar la comunicació (fins a 15 punts) s’ha valorat:
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-

Existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts.

-

Disposar de web pròpia del cicle o festival, fins a 5 punts.

-

Us de xarxes socials, fins a 5 punts.

Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:
NIF
G58192709

G63438824

Entitat
Associació d'Amics
de l'Òpera de
Sabadell
Festival
Internacional de
Cinema de
Navarcles

B61008587

Planeta Med, SLU

G64243132

Associació artística
Triskel

G65051591

Associació Nits de
cinema oriental

G25720038
G66320680
G62694013

Associació Festival
de Música Antiga
dels Pirineus
Associació Voraviu
Produccions
Culturals
Associació Cultural
Modiband

G65154445

Associació
República de la
Cultura

B64005911

Grisart fotografia SL

B66014218
G58218595
G66250358

Sitback Produccions
SL
Federació de
Joventuts Musicals
de Catalunya
Associació Bioritmo

Criteris valoració
a

b

c

d

e

f

g

Total
punts

25

10

5

15

8

11

9

83

21

8

3

13

8

13

13

79

24

8

5

15

3

5

15

75

21

10

4

13

5

9

13

75

23

9

5

4

7

12

15

75

9 Festival de Música
Antiga dels Pirineus

24

3

4

12

5

11

14

73

Festival Cantilafont

20

6

4

10

9

9

14

72

23

4

5

7

8

9

13

69

19

10

5

12

8

2

13

69

27

10

5

1

4

9

12

68

Vida festival

20

10

5

1

8

9

15

68

Xarxa de Músiques a
Catalunya 2019

20

10

5

15

6

4

8

68

Festival Bioritme

16

10

2

8

8

11

13

68

Cicle o festival
Òpera a Catalunya
XVI Edició del
Festival Internacional
de Cinema Social de
Catalunya (CLAM )
DocsBarcelona,
Festival Internacional
de Cinema
Documental
Festival EVA, En Veu
Alta
Festival Nits de
cinema oriental de
Vic - Asian Summer
Film Festival

El Meu Primer
Festival
Barnasants 2019,
Cançó d'autor.
Projecte Cultural en
xarxa
Festival Panoràmic
Granollers
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NIF
G66827643
G59809665

G63923965
B65374050
G59439794
J64300296
G65098303
G66717166
G66711557
G65536831
G58153016
G65023004
G65958043
B62903885
G43993914

G58867862
G67063206

Entitat
Fundació Cívica
Esperanzah

Cicle o festival

Festival Esperanzah
2019
Flic Festival de
Tantàgora
literatures i arts
infantil i juvenil
Festival de Creativitat
Associació d'Amics
Musical - XVII Tallers
de la Música
Musicals d'avinyó
d'Avinyó
2019
D'A Film Festival
Noucinemart SLU
Barcelona - D'A 2019
Fundació L'Atlàntida Clàssica Jove
La Portadora d'Art,
Festival Test 2019
scp
Associació Juvenil
Embassa't 2019
Sabadell Sona Jove
Associació Àgora
Festivals Alta
Alta Segarra S.B.C. Segarra 2019
Associació Música
Labyrinth Catalunya
Modal a Cardedeu
2019 (IV EDICIÓ)
Associació Cultural Festival Nowa
Nowa Reggae
Reggae 2019
Ateneu Santfeliuenc Cicle ContraBaix
Associació
Festival Itineràncies
Itineràncies
Protesta. Festival
Associació Festival internacional de
Protesta
cinema de crítica
social.
Mago Audio Visual
Cinema Lliure a la
production S.L.
platja
XVI Festival de
Asociación
Cinema i Drets
Derechos en Acción Humans de
Barcelona
Art Barcelona
Barcelona Gallery
Associació de
Weekend 2019
galeries
Fundació Contorno VOLTA: Mostra de
Urbano
creativitat urbana

Criteris valoració
a

b

c

d

e

f

g

Total
punts

19

10

5

3

8

10

12

67

24

6

4

3

9

7

13

66

21

3

4

7

9

12

10

66

19

6

5

8

9

5

13

65

22

5

4

2

8

13

11

65

22

10

4

11

5

4

9

65

19

10

3

3

9

6

14

64

16

4

2

15

10

7

9

63

22

6

5

1

8

11

9

62

20

9

3

3

8

8

10

61

20

7

4

6

6

6

11

60

21

5

4

8

6

10

6

60

21

5

2

2

8

9

13

60

16

3

5

5

8

9

13

59

18

2

5

7

8

8

11

59

23

3

5

6

6

4

12

59

21

8

4

4

8

9

5

59
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NIF

G63785273

G66055286
G66725433
G61849709

F08310013

G62766472
G61936340
G64365026
B67099465
G62432794
G17941832
G64215460
G64749963
G66159336

Entitat

Associació Mecal

Cicle o festival
Mecal - Xarxa de
difusió del
curtmetratge als
municipis de la
Diputació de
Barcelona 2019

Fundació Especial
Antiga Caixa
Fresc Festival 2019
Sabadell 1859
Ass. Palau Cultural - MontMusic Festival
Ateneu de les Arts
2019
Festival Nits
Nits Culturals Sant
Culturals De Sant
Pere Sallavinera
Pere Sallavinera
Conegudes (també)
a Casa - 7a edició Promotora de
en el marc de la 27a
Mitjans Audiovisuals
Mostra Internacional
SCCL
de Films de Dones
de Barcelona
Associació de Sales
de Concerts de
Curtcircuit
Catalunya (ASACC)
Fundació Teatre
Festival Zero 2019
Clavé
Entitat Cultural i
El Tingladu - Festival
Festiva "Can
de cultura catalana
Pistraus"
Paral·lel Festival
Parallel Events SL
2019
Associació per la
XXIX Cicle de
Música d'orgue de
Concerts d'Orgue a
Cabrera de Mar
Cabrera de Mar 2019
Brave Coast (A.C.
Festival Hivernacle L'alternativa Emp.)
VI Edició
Associació Teatral
Denominació
Passatge Insòlit
d'origen
Festival "a la vora del
Jazz Maresme
JAZZ" 2019
Associació cultural
per la difusió del
Americana Film Fest
cinema nord6a edició - Route66
americà

Criteris valoració
a

b

c

d

e

f

g

Total
punts

19

4

5

7

6

5

12

58

18

10

4

1

7

7

11

58

20

6

4

4

8

8

8

58

18

2

1

10

9

7

10

57

18

5

5

12

7

4

5

56

17

5

5

7

7

0

15

56

18

7

0

10

5

7

7

54

13

9

2

3

9

6

12

54

16

8

2

6

7

3

11

53

19

4

4

10

5

8

3

53

17

4

4

2

10

4

10

51

19

7

4

3

6

4

8

51

19

3

3

2

10

5

9

51

18

2

5

4

3

4

15

51
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NIF

Entitat

Cicle o festival

G58308099

Centro Cultural
Gitano La Mina

29é Festival de
Cante Flamenco de
La Mina

G66857459

Associació La
Tullida

Fred Festival 2019

B67117135

Festival Arts d'estiu,
S.L.U.

G67343624

Associació La Casa
de l'Heura

G61178224

Nits Musicals de
Guardiola

G58518655

Foment Cultural de
la Parròquia de
Súria

G61231890

Iberamerik Concert
Associació

G66618398

B17739046

AMICRET. Amics
del Retaule de
Santa Maria de la
Geltrú
Tramoia
produccions
culturals sl

Festival Arts d'estiu
Costa Barcelona
2019
Les Xeres de Santa
Àgata
55è. Nits Musicals de
Guardiola de
Berguedà
Art en Cicle 2019
Art Llobet 2019 Festival de les Arts i
la Guitarra
Musiques del
Retaule. Cicle de
Concerts de Música
Sacra
Un Nadal
espectacular!

Criteris valoració
a

b

c

d

e

f

g

Total
punts

18

3

0

5

6

13

5

50

14

7

3

1

8

4

13

50

10

9

0

2

8

4

15

48

12

7

1

6

7

8

6

47

14

2

0

10

10

6

3

45

14

3

0

3

9

4

11

44

15

0

4

3

8

1

7

38

17

2

4

1

8

3

3

38

12

2

0

1

3

4

7

29

Procediment aplicat per atorgar el suport als cicles i festivals artístics segons estableixen
la convocatòria i les bases específiques.

Tal i com estableix la base dotzena de la convocatòria i les bases específiques, una vegada
valorats els cicles i festivals artístics segons els criteris de valoració establerts a la base
desena, l’import a concedir s’ha determinat en relació als punts assignats, de la següent
manera:
 Els projectes que han obtingut una puntuació igual o superior a 80 punts, se’ls proposa
atorgar el 30% del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de
15.000€.
 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 70 i 79 punts, se’ls proposa atorgar el
25% del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 10.000€.
 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 60 i 69 punts, se’ls proposa atorgar el
20% del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 7.000€.
 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 50 i 59 punts, se’ls proposa atorgar el
15% del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 3.000€.
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Atenent a la disponibilitat pressupostària i tal i com recull la base dotzena de la convocatòria
i les bases específiques de la convocatòria s’ha procedit a disminuir, proporcionalment
(20%), l’import màxim de subvenció amb la finalitat d’ajustar-se al pressupost total de la
convocatòria:
 Els projectes que han obtingut una puntuació igual o superior a 80 punts, se’ls atorgarà el
30% del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 12.000 €.
 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 70 i 79 punts, se’ls atorgarà el 25% del
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 8.000 €.
 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 60 i 69 punts, se’ls atorgarà el 20% del
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 5.600 €.
 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 50 i 59 punts, se’ls atorgarà el 15% del
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 2.400 €.

En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat,
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.
S’ha procedit a l’arrodoniment a la baixa dels ajuts atorgats en múltiples de 50.”

Sisè. REAJUSTAR l’autorització dels crèdits inicialment aprovats per acord de Junta
de Govern nº136 de data 28/03/2019, que va aprovar la convocatòria i les bases
específiques de les subvencions destinades a 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, en base a la redistribució de les quanties
inicialment previstes i sense superar el total màxim previst, en el sentit que tot seguit
es detalla:
Incrementar la quantia de quatre mil set-cents euros (4.700.- EUR) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48901, mitjançant l’operació comptable
1902900447).
Disminuir la quantia de quatre mil set-cents cinquanta euros (4.750.- EUR) amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47902, mitjançant l’operació comptable
1902900448).
Setè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
cent noranta-nou mil nou-cents cinquanta euros (199.950.- EUR), dels quals cent
seixanta-quatre mil set-cents euros (164.700.- EUR) corresponen a l’aplicació
pressupostària G/40103/33410/48901 i trenta-cinc mil dos-cents cinquanta euros
(35.250.- EUR) corresponen a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47902 del
pressupost de despeses de 2019 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
següent detall:
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NIF

Entitat

Import
concedit

Cicle o Festival

G58192709

Associació d'Amics de
Òpera a Catalunya
l'Òpera de Sabadell

G63438824

Festival Internacional de XVI Edició del Festival Internacional de
Cinema de Navarcles
Cinema Social de Catalunya (CLAM )

8.000 €

DocsBarcelona, Festival Internacional de
Cinema Documental

8.000 €

Festival EVA, En Veu Alta

8.000 €

Festival Nits de cinema oriental de Vic Asian Summer Film Festival

8.000 €

9 Festival de Música Antiga dels Pirineus

8.000 €

Festival Cantilafont

8.000 €

El Meu Primer Festival

3.500 €

B61008587 Planeta Med, SLU
G64243132

Associació
Triskel

artística

Associació
Nits
de
cinema oriental
Associació Festival de
G25720038 Música
Antiga
dels
Pirineus
Associació
Voraviu
G66320680
Produccions Culturals
G65051591

G62694013

Associació
Modiband

Cultural

G65154445

Associació
República Barnasants
2019,
Cançó
de la Cultura
Projecte Cultural en xarxa

12.000 €

d'autor.

5.600 €

B64005911 Grisart fotografia SL

Festival Panoràmic Granollers

5.600 €

B66014218 Sitback Produccions SL

Vida festival

5.600 €

Federació de Joventuts
Xarxa de Músiques a Catalunya 2019
Musicals de Catalunya

5.600 €

G58218595

G66250358 Associació Bioritmo
G66827643

Festival Bioritme

5.600 €

Festival Esperanzah 2019

5.600 €

Flic Festival de literatures i arts infantil i
juvenil

3.700 €

Associació d'Amics de Festival de Creativitat Musical - XVII
la Música d'Avinyó
Tallers Musicals d'avinyó 2019

5.600 €

Fundació
Esperanzah

Cívica

G59809665 Tantàgora
G63923965

B65374050 Noucinemart SLU

D'A Film Festival Barcelona - D'A 2019

5.600 €

G59439794 Fundació L'Atlàntida

Clàssica Jove

5.600 €
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NIF

Entitat

Import
concedit

Cicle o Festival

J64300296

La Portadora d'Art, scp

G65098303

Associació
Juvenil
Embassa't 2019
Sabadell Sona Jove

5.600 €

G66717166

Associació Àgora Alta
Festivals Alta Segarra 2019
Segarra S.B.C.

5.600 €

G66711557

Associació
Música
Labyrinth Catalunya 2019 (IV EDICIÓ)
Modal a Cardedeu

5.600 €

G65536831

Associació
Nowa Reggae

Festival Nowa Reggae 2019

5.600 €

G58153016 Ateneu Santfeliuenc

Cicle ContraBaix

5.600 €

G65023004 Associació Itineràncies

Festival Itineràncies

3.800 €

Cultural

Festival Test 2019

Festival Protesta. Festival internacional
cinema de crítica social.

3.250 €

G65958043

Associació
Protesta

B62903885

Mago
Audio
production S.L.

G43993914

Asociación Derechos en XVI Festival de Cinema i Drets Humans
Acción
de Barcelona

2.400 €

G58867862

Art
Barcelona
Barcelona Gallery Weekend 2019
Associació de galeries

2.400 €

G67063206

Fundació
Urbano

VOLTA: Mostra de creativitat urbana

2.400 €

Mecal - Xarxa de difusió del curtmetratge
als municipis de la Diputació de
Barcelona 2019

2.400 €

Visual

Contorno

G63785273 Associació Mecal

de

Cinema Lliure a la platja

Fundació
Especial
G66055286 Antiga Caixa Sabadell Fresc Festival 2019
1859
Ass. Palau Cultural G66725433
MontMusic Festival 2019
Ateneu de les Arts
Nits Culturals Sant Pere Festival Nits Culturals De Sant Pere
Sallavinera
Sallavinera
Conegudes (també) a Casa - 7a edició Promotora de Mitjans en el marc de la 27a Mostra
F08310013
Audiovisuals SCCL
Internacional de Films de Dones de
Barcelona
G61849709

5.600 €
2.400 €

2.400 €
1.950 €
2.400 €

2.400 €
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NIF

Entitat

Import
concedit

Cicle o Festival

Associació de Sales de
G62766472 Concerts de Catalunya Curtcircuit
(ASACC)

2.400 €

G61936340 Fundació Teatre Clavé

1.700 €

G64365026

Festival Zero 2019

Entitat Cultural i Festiva
El Tingladu - Festival de cultura catalana
"Can Pistraus"

B67099465 Parallel Events SL

Paral·lel Festival 2019

2.400 €

Associació
per
la
XXIX Cicle de Concerts d'Orgue a
G62432794 Música
d'orgue
de
Cabrera de Mar 2019
Cabrera de Mar
Brave
Coast
(A.C.
G17941832
Festival Hivernacle - VI Edició
L'alternativa Emp.)
G64215460

Associació
Teatral
Passatge Insòlit
Denominació d'origen

G64749963 Jazz Maresme

1.350 €
1.400 €
2.400 €

Festival "a la vora del JAZZ" 2019

750 €

Associació cultural per
G66159336 la difusió del cinema Americana Film Fest 6a edició - Route66
nord-americà
Centro Cultural Gitano 29é Festival de Cante Flamenco de La
G58308099
La Mina
Mina
G66857459 Associació La Tullida

2.400 €

Fred Festival 2019

950 €
2.400 €
2.400 €

199.950 €
Vuitè. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 21 de la
convocatòria aprovada.
NIF

Entitat

Import
concedit

Termini màxim de
justificació

12.000 €

16/març/2020

G58192709

Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell

G63438824

Festival Internacional de Cinema de
Navarcles

8.000 € 14/novembre/2019

B61008587

Planeta Med, SLU

8.000 € 14/novembre/2019

G64243132

Associació artística Triskel

8.000 € 14/novembre/2019
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NIF

Entitat

Import
concedit

Termini màxim de
justificació

G65051591

Associació Nits de cinema oriental

8.000 €

16/març/2020

G25720038

Associació Festival de Música Antiga dels
Pirineus

8.000 €

16/març/2020

G66320680

Associació Voraviu Produccions Culturals

8.000 €

16/març/2020

G62694013

Associació Cultural Modiband

3.500 €

16/març/2020

G65154445

Associació República de la Cultura

5.600 € 14/novembre/2019

B64005911

Grisart fotografia SL

5.600 €

16/març/2020

B66014218

Sitback Produccions SL

5.600 €

16/març/2020

G58218595

Federació de Joventuts Musicals de
Catalunya

5.600 €

16/març/2020

G66250358

Associació Bioritmo

5.600 €

16/març/2020

G66827643

Fundació Cívica Esperanzah

5.600 €

16/març/2020

G59809665

Tantàgora

3.700 € 14/novembre/2019

G63923965

Associació d'Amics de la Música d'Avinyó

5.600 €

16/març/2020

B65374050

Noucinemart SLU

5.600 €

16/març/2020

G59439794

Fundació L'Atlàntida

5.600 €

16/març/2020

J64300296

La Portadora d'Art, scp

3.250 €

16/març/2020

G65098303

Associació Juvenil Sabadell Sona Jove

5.600 € 14/novembre/2019

G66717166

Associació Àgora Alta Segarra S.B.C.

5.600 €

G66711557

Associació Música Modal a Cardedeu

5.600 € 14/novembre/2019

G65536831

Associació Cultural Nowa Reggae

5.600 € 14/novembre/2019

G58153016

Ateneu Santfeliuenc

5.600 €

16/març/2020

G65023004

Associació Itineràncies

3.800 €

16/març/2020

16/març/2020
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NIF

Entitat

Import
concedit

Termini màxim de
justificació

G65958043

Associació Festival Protesta

5.600 €

16/març/2020

B62903885

Mago Audio Visual production S.L.

2.400 €

16/març/2020

G43993914

Asociación Derechos en Acción

2.400 €

16/març/2020

G58867862

Art Barcelona Associació de galeries

2.400 €

16/març/2020

G67063206

Fundació Contorno Urbano

2.400 €

16/març/2020

G63785273

Associació Mecal

2.400 €

16/març/2020

G66055286

Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell
1859

2.400 €

16/març/2020

G66725433

Ass. Palau Cultural - Ateneu de les Arts

1.950 €

16/març/2020

G61849709

Nits Culturals Sant Pere Sallavinera

2.400 €

16/març/2020

F08310013

Promotora de Mitjans Audiovisuals SCCL

2.400 €

16/març/2020

G62766472

Associació de Sales de Concerts de
Catalunya (ASACC)

2.400 €

16/març/2020

G61936340

Fundació Teatre Clavé

1.700 € 14/novembre/2019

G64365026

Entitat Cultural i Festiva "Can Pistraus"

2.400 €

16/març/2020

B67099465

Parallel Events SL

2.400 €

16/març/2020

G62432794

Associació per la Música d'orgue de Cabrera
de Mar

1.350 €

16/març/2020

G17941832

Brave Coast (A.C. L'alternativa Emp.)

1.400 € 14/novembre/2019

G64215460

Associació Teatral Denominació d'origen

2.400 €

G64749963

Jazz Maresme

750 € 14/novembre/2019

G66159336

Associació cultural per la difusió del cinema
nord-americà

950 € 14/novembre/2019

G58308099

Centro Cultural Gitano La Mina

2.400 €

G66857459

Associació La Tullida

2.400 € 14/novembre/2019

16/març/2020

16/març/2020
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Novè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Desè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
Gerència de Serveis d’Educació
86.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar la
inadmissió, per manca de legitimació activa del recurrent, del recurs de
reposició presentat en data 18 d’octubre de 2018 pel senyor A.G.H., contra
l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 27 de setembre, pel
qual es va acordar resoldre la convocatòria de subvencions destinada a finançar
projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense
finalitat de lucre; i en conseqüència, ratificar la desestimació, per menor
valoració, de la sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat Club esportiu
Les Panteres Grogues (exp. núm. 2018/5042).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut,
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 ordinària de 12 d’abril
de 2018, aprova la convocatòria de subvencions núm. 9743, i les bases
específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a finançar projectes
educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de
lucre, durant els anys 2018 i 2019, en l’àmbit de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports de la Diputació de Barcelona.

2.

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 General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP
09.05.2017), es publica en data 19 d’abril de 2018 un extracte de la convocatòria,
en català i castellà, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb número
BDNS 394196.

3.

La Junta de Govern, en sessió ordinària de 27 de setembre de 2018 aprova la
resolució de la convocatòria i, entre d’altres extrems, la desestimació, per menor
valoració, de la sol·licitud del Club esportiu Les Panteres Grogues, amb NIF
G62476882, per a realitzar l’actuació “Natació sincronitzada mixta per a infants a
club esportiu LGTBI”, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte.
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4.

En data 18 d’octubre de 2018, el senyor Antonio Gutiérrez Herraiz, coordinador de
l’equip mixt de natació sincronitzada del Club esportiu Les Panteres Grogues,
interposa recurs de reposició contra l’acord de resolució de la convocatòria
esmentat en el punt anterior, en base a les al·legacions següents:
“1. Som l’única entitat que ha presentat un projecte educatiu dintre de l’àmbit LGTBI, i treball
amb infants, com quelcom novedós que no existeix en Catalunya i malgrat això no ha estat
valorat de forma positiva.
2. La subvenció ha estat desestimada amb una puntuació de 28, sense que sapiguem perquè
hem aconseguit aquesta baixa puntuació o, si es tracta d’un error, en qualsevol cas els hi
demano a l’empara de les previsions contingudes a l’article 12è de la Llei 19/2013 de 9 de
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i els articles 35 a) i 37
de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, on vull formular la sol·licitud d’accés a la informació
pública i als expedients, pautes de valoració i altres paràmetres i dades que s’hi relacionen, en
els quals ostento la condició d’interessat en relació amb l’acord 444/18, anteriorment
mencionat”

I a continuació sol·licita:
“Que sigui admesa de nou la meva sol·licitud de subvenció amb una correcció de la
puntuació, i en tot cas, si no fos suficient, reunir-me amb el responsable per saber quins
punts febles té i com resoldre’s per properes convocatòries, en conèixer pautes de
valoració i accés expedients similars millor puntuats”.

5.

Aquest centre gestor no va poder resoldre de forma expressa el recurs interposat
dins el termini establert a l’article 124 de de la Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i així doncs, aquest silenci
administratiu va tenir efectes desestimatoris per a l’interessat.

6.

Malgrat això, en data 10 de desembre de 2018 el Servei de Suport Municipal
d’aquesta Gerència de Serveis d’Educació, com a responsable de la instrucció
d’aquesta convocatòria, convida al senyor Antonio Gutiérrez, per correu electrònic,
a una reunió per a tractar la valoració del projecte i resoldre aquelles altres
qüestions que pogués tenir en relació al mateix, però finalment aquesta trobada no
es va concretar.

7.

Transcorregut un mes i mig, concretament el dia 28 de gener de 2019, el senyor
Antonio Gutiérrez respon al correu i manifesta l’agraïment per haver contactat amb
ells i que es posava a disposició per a celebrar tal reunió. De nou, van passar les
setmanes i aquesta reunió no es va concretar per cap de les dues parts.

8.

Posteriorment, en data 18 d’abril de 2019, té entrada al registre general de la
Diputació de Barcelona un nou escrit signat pel senyor Antonio Gutiérrez, adreçat
a la Secretaria General de la Corporació, on reclama la resolució del recurs de
reposició interposat en referència a la convocatòria de subvencions per a entitats
sense finalitat de lucre, amb la petició següent:
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“...
És evident que aquesta corporació no ens ha tramès cap tipus de resposta al referit
recurs, ni tampoc ens ha facilitat la resta de la informació sol·licitada.
En segon lloc, és per aquest motiu que ens dirigim a la Secretaria General de la Diputació
de Barcelona, per tal que s’interessi per la corresponent resposta al mencionat recurs i ens
facilitin la informació sol·licitada. “

9.

Com a resposta a aquest escrit, en data 22 de maig de 2019 aquest centre gestor
envia un ofici a l’atenció del senyor Gutiérrez, requerint l’acreditació de la seva
legitimitat com a representant legal del Club esportiu Les Panteres Grogues, en
tant que ell no constava com a tal a la documentació que havia aportat l’entitat en
el moment de sol·licitar la subvenció. El requeriment en qüestió és del literal
següent:
“...
En virtut del que estableix l’article 5.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, sou requerit per tal que, en el termini
màxim de deu hàbils, comptats a partir de la recepció d’aquest ofici, presenti davant la
Diputació de Barcelona acreditació de la legitimitat per a interposar el recurs de reposició
esmentat amb l’advertiment que, de no fer-ho, serà causa d ’inadmissió del recurs.
....”

10. Tanmateix, el dia 28 de maig de 2019 s’efectua una trobada formal entre el cap
del Servei de Suport Municipal de la Gerència de Serveis d’Educació i el senyor
Antonio Gutiérrez, la qual té lloc a les dependències de la Gerència. Aquesta
reunió permet oferir-li totes les explicacions, aclariments i argumentacions
relatives a la valoració obtinguda en la instrucció de la convocatòria de
subvencions, pel projecte presentat pel Club esportiu Les Panteres Grogues
“Natació sincronitzada mixta per a infants a club esportiu LGTBI”, especialment en
allò relatiu als dèficits que presentava el projecte de cara a una eventual futura
convocatòria de subvencions per a entitats sense finalitat de lucre.
11. Finalment, s’insisteix al senyor Gutiérrez que per tal de resoldre de forma
expressa el seu recurs de reposició és necessari rebre la resposta al requeriment
efectuat el dia 22 de maig i acreditar així la seva legitimitat, requeriment que
afirma haver rebut.
12. Atès que el dia 7 de juny de 2019, va finalitzar el termini per acreditar la legitimitat
per a la interposició del recurs en representació del Club esportiu Les Panteres
Grogues, sense haver rebut resposta al mateix, procedeix declarar la inadmissió
del recurs per manca de legitimitat del recurrent
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FONAMENTS DE DRET
1.

L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017.

2.

La llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament
de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

3.

L’article 116.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, que estableix les causes d’ inadmissió
dels recursos administratius.

4.

L’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, que obliga a l’Administració a dictar
una resolució expressa i notificar-la.

5.

És competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat sisè de la part
resolutiva, punt II.b) en relació al punt I.2.a), del decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol, sobre nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de competències de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries
d’aquest, publicat al BOPB del 23 de juliol de 2019

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. INADMETRE, per manca de legitimació del recurrent, el recurs de reposició
presentat en data 18 d’octubre de 2018 pel senyor Antonio Gutiérrez Herraiz amb DNI
46.740.059-B, contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
número 444/18, adoptat en sessió ordinària de 27 de setembre, que resol la
convocatòria de subvencions destinada a finançar projectes educatius d’associacions
de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, i que desestima la
sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat Club esportiu Les Panteres Grogues.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al senyor Antonio Gutiérrez Herraiz i al Club
Esportiu Les Panteres Grogues.”
87.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar
íntegrament el Decret de la Presidència núm. 9446/19, de data 30 d’agost, pel
qual es va acordar, per raons d’urgència, ampliar el termini de resolució de la
convocatòria de concessió de subvencions per procediment de concessió
directa amb concurrència, destinada al sosteniment del servei de l’escola
bressol municipal de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, així
com aprovar la resolució de la concessió de les referides subvencions, per
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import total d’11.950.500,08 € (exp. núm. 2019/7933).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut,
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 celebrada el dia 9 de
maig de 2019, aprova la convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència,
per al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la demarcació de
Barcelona, per al curs 2017-2018, de la Gerència de Serveis d’Educació. El codi
de la convocatòria és 2019201951200011023.

2.

Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, en data 15 de maig de 2019 es publica un extracte de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS 454873.

3.

D’acord amb la base específica 15 de la convocatòria, relativa a la instrucció,
resolució i notificació, la proposta de resolució serà elevada per la Presidència
delegada de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports -actualment Àrea d’Educació,
Esports i Joventut-, a proposta de la Gerència de Serveis d’Educació, per a la
seva aprovació a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.

4.

Atès que per raons d’urgència la Presidència de la Diputació de Barcelona ha
aprovat per decret número 9446/19, de 30 d’agost, l’ampliació del termini màxim
per a resoldre la convocatòria, fins el 14 de novembre de 2019, se n’ha de donar
compte de l’esmentada resolució a la Junta de Govern per a la seva ratificació.

5.

Aquesta Gerència de Serveis d’Educació, com a òrgan responsable de la
instrucció del procediment ha emès informe tècnic, de data 28 d’agost de 2019, en
el que valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a
l’expedient.

6.

El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és de
DOTZE MILIONS D’EUROS (12.000.000.00 €), import que s’ha repartit
íntegrament entre els ens locals que han presentat sol·licitud a través del Portal
Municipal de Tràmits (PMT) de la Seu Electrònica Corporativa, en funció del
nombre d’alumnes equivalents del curs 2017-2018, i a càrrec de les aplicacions
pressupostàries G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46800, en funció de la
naturalesa jurídica dels beneficiaris.

FONAMENTS DE DRET
1.

Segons el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, (en endavant RLGS), així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres
activitats i serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny (en endavant ROAS).
2.

Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS i els articles 30 i següents de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant
Ordenança), 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.

Vist els articles 18 i 20 LGS i l’article 19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 4
la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació
convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat
Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015).

4.

Vist l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat
de la informació a subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar
la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

5.

D’acord el previst a l’article 45.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú, en relació a l’article 40.2, un cop acordada la concessió de
les subvencions, la notificació individual es substituirà per la publicació de la
resolució al Butlletí Oficial de la Província, en un termini màxim de 10 dies des de
la data d’aprovació de la resolució.

6.

Vist l’establert a l’art. 25.4 de la Llei General de Subvencions, que fixa el termini
màxim per resoldre i notificar en sis mesos des de la publicació de la convocatòria.

7.

L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència és
competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat sisè de la part
resolutiva, punt I.2.a), del decret de la Presidència número 8836/2019, de data 17
de juliol, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al
BOPB del 23 de juliol de 2019.

de
de
de
de

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. RATIFICAR el decret número 9446/19 de 30 d’agost, aprovat per raons
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d’urgència per la Presidència de la Diputació de Barcelona, pel qual s’acorda aprovar
l’ampliació, fins el 14 de novembre de 2019, el termini de resolució de la convocatòria
de subvencions destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la
demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, de la Gerència de Serveis
d’Educació, amb codi de convocatòria número 2019201951200011023.
Segon. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria
destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la demarcació de
Barcelona, per al curs 2017-2018, d’acord amb l’informe d’instrucció de 28 d’agost de
2019, emès per la Gerència de Serveis d’Educació, a favor dels següents beneficiaris i
pels imports que s’hi relacionen:
Nº
sol.licitud
PMT
1940042028
1940041602
1940040981
1940041943
1940040533
1940041091
1940040976
1940040687
1940040162
1940041784

NIF
P0800100J
P0800300F
P0800400D
P0800500A
P0800600I
P0800700G
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G

1940040484 P0801300E
1940041249
1940041342
1940041926
1940041839
1940040823
1940039700
1940041282
1940040844
1940040669
1940041391
1940040546
1940040756
1940040600
1940040705
1940040634
1940041200
1940041035
1940040885
1940040226
1940041819
1940040496
1940041816

P0801500J
P0801600H
P0801700F
P0801800D
P0825200I
P0802000J
P0802200F
P0802300D
P0802400B
P0802500I
P0802700E
P0802800C
P0802900A
P0803000I
P0803100G
P0803400A
P0803300C
P0803200E
P0803500H
P0822400H
P0803700D
P0803900J

Ens
Abrera, Ajuntament d'
Alella, Ajuntament d'
Alpens, Ajuntament d'
Ametlla del Vallès, Ajuntament de l'
Arenys de Mar, Ajuntament d'
Arenys de Munt, Ajuntament d'
Argentona, Ajuntament d'
Artés, Ajuntament d'
Avià, Ajuntament d'
Avinyó, Ajuntament d'
Avinyonet del Penedès, Ajuntament
d'
Badalona, Ajuntament de
Bagà, Ajuntament de
Balenyà, Ajuntament de
Balsareny, Ajuntament de
Barberà del Vallès, Ajuntament de
Begues, Ajuntament de
Berga, Ajuntament de
Bigues i Riells, Ajuntament de
Borredà, Ajuntament de
Bruc, Ajuntament del
Cabanyes, Ajuntament de les
Cabrera d'Anoia, Ajuntament de
Cabrera de Mar, Ajuntament de
Cabrils, Ajuntament de
Calaf, Ajuntament de
Calders, Ajuntament de
Caldes de Montbui, Ajuntament de
Caldes d'Estrac, Ajuntament de
Calella, Ajuntament de
Calldetenes, Ajuntament de
Callús, Ajuntament de
Canet de Mar, Ajuntament de

Posició Op.
Comptable
1903003452
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alumnes
equivalents

Import

102,8
56
5,4
54
124
76
123
91
32,8
37

50.885,92 €
27.719,96 €
2.673,00 €
26.729,96 €
61.379,91 €
37.619,94 €
60.884,91 €
45.044,93 €
16.235,98 €
18.314,97 €

18

8.909,99 €

11

480
24
78
27
239,4
100,4
73,2
72,04
4
22
22,8
7
57
85,35
52
12
156
19
107
45
24
123

237.599,65 €
11.879,98 €
38.609,94 €
13.364,98 €
118.502,83 €
49.697,93 €
36.233,95 €
35.659,75 €
1.980,00 €
10.889,98 €
11.285,98 €
3.464,99 €
28.214,96 €
42.248,19 €
25.739,96 €
5.939,99 €
77.219,89 €
9.404,99 €
52.964,92 €
22.274,97 €
11.879,98 €
60.884,91 €

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Nº
sol.licitud
PMT
1940041397
1940042023
1940040783
1940040717
1940041936
1940040225
1940040824
1940039743
1940041405
1940041275
1940039221
1940041488
1940040784
1940041638
1940040232
1940041128
1940040499
1940041874
1940040798
1940039392
1940040883

NIF

Ens

P0804000H
P0804100F
P0804200D
P0804300B
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A
P0805000G
P0805200C
P0805300A
P0805400I
P0805500F
P0805700B
P0805800J
P0806000F
P0806200B
P0806300J
P0806400H
P0806600C
P0826800E

Canovelles, Ajuntament de
Cànoves i Samalús, Ajuntament de
Canyelles, Ajuntament de
Capellades, Ajuntament de
Cardedeu, Ajuntament de
Cardona, Ajuntament de
Carme, Ajuntament de
Casserres, Ajuntament de
Castellar del Vallès, Ajuntament de
Castellbell i el Vilar, Ajuntament de
Castellbisbal, Ajuntament de
Castellcir, Ajuntament de
Castelldefels, Ajuntament de
Castellet i la Gornal, Ajuntament de
Castellfollit del Boix, Ajuntament de
Castellgalí, Ajuntament de
Castellolí, Ajuntament de
Castellterçol, Ajuntament de
Castellví de la Marca, Ajuntament de
Centelles, Ajuntament de
Cercs, Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès, Ajuntament
de
Cervelló, Ajuntament de
Collbató, Ajuntament de
Corbera de Llobregat, Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, Ajuntament
de
Cubelles, Ajuntament de
Dosrius, Ajuntament de
Esparreguera, Ajuntament d'
Esplugues de Llobregat, Ajuntament
d'
Esquirol, Ajuntament de L'
Estany, Ajuntament de l'
Figaró-Montmany, Ajuntament de
Fogars de la Selva, Ajuntament de
Folgueroles, Ajuntament de
Fonollosa, Ajuntament de
Font-rubí, Ajuntament de
Franqueses del Vallès, Ajuntament
de les
Garriga, Ajuntament de la
Gelida, Ajuntament de
Gironella, Ajuntament de
Granada, Ajuntament de la
Granollers, Ajuntament de

1940040785 P0826600I
1940041767 P0806700A
1940041338 P0806800I
1940041697 P0807100C
1940041866 P0807200A
1940041382 P0807300I
1940041978 P0807400G
1940041876 P0807500D
1940042060 P0807600B
1940039533
1940041293
1940042003
1940040891
1940040986
1940040962
1940039361

P0825400E
P0807800H
P0813300A
P0808100B
P0808200J
P0808300H
P0808400F

1940040604 P0808500C
1940041532
1940039183
1940038944
1940040515
1940039989

P0808700I
P0809000C
P0809100A
P0809300G
P0809500B

Posició Op.
Comptable
1903003452
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Alumnes
equivalents

Import

127
34
50,2
53,7
179
41
9
30
136
31
53,4
7
313,8
20,2
11
36,44
19
26
16
74,2
16

62.864,91 €
16.829,98 €
24.848,96 €
26.581,46 €
88.604,87 €
20.294,97 €
4.454,99 €
14.849,98 €
67.319,90 €
15.344,98 €
26.432,96 €
3.464,99 €
155.330,77 €
9.998,99 €
5.444,99 €
18.037,77 €
9.404,99 €
12.869,98 €
7.919,99 €
36.728,95 €
7.919,99 €

259

128.204,81 €

55

83
42,6
90,8

41.084,94 €
21.086,97 €
44.945,93 €

56
57
58

607

300.464,56 €

59

82
52
142

40.589,94 €
25.739,96 €
70.289,90 €

60
61
62

315

155.924,77 €

63

29
6
14
26
38
30,8
26

14.354,98 €
2.970,00 €
6.929,99 €
12.869,98 €
18.809,97 €
15.245,98 €
12.869,98 €

64
65
66
67
68
69
70

189,4

93.752,86 €

71

96
88,2
71
30,2
221

47.519,93 €
43.658,94 €
35.144,95 €
14.948,98 €
109.394,84 €

72
73
74
75
76
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Nº
Alumnes
sol.licitud
NIF
Ens
Import
equivalents
PMT
15.146,98 €
1940041190 P0809600J Gualba, Ajuntament de
30,6
Guardiola de Berguedà, Ajuntament
10.889,98 €
1940040666 P0809800F
22
de
42.074,94 €
1940039207 P0809900D Gurb, Ajuntament de
85
Hospitalet de Llobregat, Ajuntament
304.919,55 €
1940041081 P0810000J
616
de l'
Hostalets de Pierola, Ajuntament
20.789,97 €
1940041146 P0816100B
42
dels
87.119,87 €
1940041708 P0810100H Igualada, Ajuntament d'
176
4.677,74 €
1940041553 P0810200F Jorba, Ajuntament de
9,45
5.939,99 €
1940041902 P0810300D Llacuna, Ajuntament de la
12
52.964,92 €
1940041516 P0810400B Llagosta, Ajuntament de la
107
74.249,89 €
1940040616 P0810600G Lliçà d'Amunt, Ajuntament de
150
36.134,95 €
1940040621 P0810700E Lliçà de Vall, Ajuntament de
73
36.629,95 €
1940040144 P0810500I Llinars del Vallès, Ajuntament de
74
3.959,99 €
1940039725 P0810800C Lluçà, Ajuntament de
8
35.144,95 €
1940039404 P0810900A Malgrat de Mar, Ajuntament de
71
81.674,88 €
1940039635 P0811100G Manlleu, Ajuntament de
165
128.699,81 €
1940040779 P0811200E Manresa, Ajuntament de
260
107.909,84 €
1940039222 P0811300C Martorell, Ajuntament de
218
34.154,95 €
1940040053 P0811400A Martorelles, Ajuntament de
69
7.424,99 €
1940039040 P0811500H Masies de Roda, Ajuntament de les
15
Masies de Voltregà, Ajuntament de
24.056,96 €
1940041307 P0811600F
48,6
les
50.489,93 €
1940040908 P0811700D Masnou, Ajuntament del
102
51.974,92 €
1940041434 P0811800B Masquefa, Ajuntament de
105
35.144,95 €
1940039297 P0811900J Matadepera, Ajuntament de
71
408.003,15 €
1940041138 P0812000H Mataró, Ajuntament de
824,25
10.097,99 €
1940040811 P0812100F Mediona, Ajuntament de
20,4
38.114,94 €
1940041741 P0813700B Moià, Ajuntament de
77
110.384,84 €
1940041112 P0812200D Molins de Rei, Ajuntament de
223
118.304,83 €
1940040965 P0812300B Mollet del Vallès, Ajuntament de
239
2.970,00 €
1940041748 P0812700C Monistrol de Calders, Ajuntament de
6
Monistrol de Montserrat, Ajuntament
12.374,98 €
1940041055 P0812600E
25
de
133.451,80 €
1940041298 P0812400J Montcada i Reixac, Ajuntament de
269,6
6.929,99 €
1940039169 P0813000G Montesquiu, Ajuntament de
14
29.699,96 €
1940041862 P0812500G Montgat, Ajuntament de
60
5.444,99 €
1940041052 P0813100E Montmajor, Ajuntament de
11
42.866,94 €
1940041801 P0813400I Montmeló, Ajuntament de
86,6
29.204,96 €
1940041565 P0813500F Montornès del Vallès, Ajuntament de
59
990,00 €
1940040447 P0813600D Montseny, Ajuntament de
2
1.831,50 €
1940039741 P0812800A Muntanyola, Ajuntament de
3,7
41.084,94 €
1940040917 P0813900H Navarcles, Ajuntament de
83
29.699,96 €
1940041436 P0814000F Navàs, Ajuntament de
60
28.709,96 €
1940041335 P0814200B Òdena, Ajuntament d'
58
19.799,97 €
1940039381 P0814400H Olèrdola, Ajuntament d'
40

Posició Op.
Comptable
1903003452
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
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Nº
sol.licitud
PMT
1940041688
1940041140
1940041186
1940041938
1940041117
1940039054
1940041301
1940041062
1940042027

NIF

Ens

P0814500E
P0814600C
P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0815000E
P0815200A
P0815300I
P0815400G

Olesa de Bonesvalls, Ajuntament d'
Olesa de Montserrat, Ajuntament d'
Olivella, Ajuntament d'
Olost, Ajuntament d'
Olvan, Ajuntament d'
Oristà, Ajuntament d'
Òrrius, Ajuntament d'
Pacs del Penedès, Ajuntament de
Palafolls, Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans,
Ajuntament de
Pallejà, Ajuntament de
Palma de Cervelló, Ajuntament de la
Papiol, Ajuntament del
Parets del Vallès, Ajuntament de
Perafita, Ajuntament de
Piera, Ajuntament de
Pineda de Mar, Ajuntament de
Pla del Penedès, Ajuntament del
Pobla de Claramunt, Ajuntament de
la
Pobla de Lillet, Ajuntament de la
Polinyà, Ajuntament de
Pont de Vilomara i Rocafort,
Ajuntament del
Prat de Llobregat, Ajuntament del
Prats de Lluçanès, Ajuntament de
Prats de Rei, Ajuntament dels
Premià de Dalt, Ajuntament de
Premià de Mar, Ajuntament de
Puigdàlber, Ajuntament de
Puig-reig, Ajuntament de
Rellinars, Ajuntament de
Ripollet, Ajuntament de
Roca del Vallès, Ajuntament de la
Roda de Ter, Ajuntament de
Rubí, Ajuntament de
Sabadell, Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, Ajuntament
de
Sant Andreu de Llavaneres,
Ajuntament de
Sant Antoni de Vilamajor,
Ajuntament de
Sant Bartomeu del Grau, Ajuntament
de

1940041270 P0815500D
1940042063
1940041756
1940040106
1940040124
1940040794
1940041508
1940040689
1940040951

P0815600B
P5831301F
P0815700J
P0815800H
P0815900F
P0816000D
P0816200J
P0816300H

1940041640 P0816400F
1940039226 P0816500C
1940040483 P0816600A
1940040682 P0818100J
1940040493
1940040368
1940041693
1940040979
1940041096
1940039833
1940041737
1940039487
1940042078
1940041704
1940041248
1940039265
1940041871
1940039622

P0816800G
P0817000C
P0816900E
P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817800F
P0817900D
P0818000B
P0818200H
P0818300F
P0818600I
P0819300E

1940039231 P0819500J
1940040983 P0819600H
1940039504 P0819700F
1940041050 P0819800D

Alumnes
equivalents

Import

18,5
117
25
17
15
5
15
14,2
82,6

9.157,49 €
57.914,91 €
12.374,98 €
8.414,99 €
7.424,99 €
2.475,00 €
7.424,99 €
7.028,99 €
40.886,94 €

Posició Op.
Comptable
1903003452
119
120
121
122
123
124
125
126
127

139,2

68.903,90 €

128

115,4
26
44,8
209
9,2
101
222
24,56

57.122,92 €
12.869,98 €
22.175,97 €
103.454,85 €
4.553,99 €
49.994,93 €
109.889,84 €
12.157,18 €

129
130
131
132
133
134
135
136

20

9.899,99 €

137

13
136,6

6.434,99 €
67.616,90 €

138
139

60,04

29.719,76 €

140

436
35,45
10
97,6
74
11
51
8
107
98
32,6
338,6
923,7
70,6

215.819,68 €
17.547,72 €
4.949,99 €
48.311,93 €
36.629,95 €
5.444,99 €
25.244,96 €
3.959,99 €
52.964,92 €
48.509,93 €
16.136,98 €
167.606,75 €
457.230,83 €
34.946,95 €

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

166,2

82.268,88 €

155

145

71.774,89 €

156

65

32.174,95 €

157

16

7.919,99 €

158
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Nº
sol.licitud
PMT

NIF

1940039356 P0819900B
1940040781 P0820000H
1940041781 P0820200D
1940041305 P0820100F
1940040558 P0820300B
1940041317 P0820400J
1940041015 P0820500G
1940040782 P0820700C
1940039201 P0820900I
1940039934 P0821000G
1940038928 P0821100E
1940041268 P0820800A
1940040353 P0821200C
1940040828 P0819200G
1940041623 P0822500E
1940041536 P0821600D
1940040585 P0821800J
1940039863 P0821900H
1940040884 P0822000F
1940040792 P0822100D
1940040670 P0822200B
1940040995 P0822600C
1940041188 P0822700A
1940040458 P0822900G
1940042045 P0823100C
1940041056 P0823200A
1940040964 P0823300I
1940040919 P0823400G
1940040150 P0823500D
1940039319 P0823600B

Ens
Sant Boi de Llobregat, Ajuntament
de
Sant Boi de Lluçanès, Ajuntament de
Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament
de
Sant Celoni, Ajuntament de
Sant Climent de Llobregat,
Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, Ajuntament
de
Sant Cugat Sesgarrigues,
Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires, Ajuntament
de
Sant Feliu de Codines, Ajuntament
de
Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament
de
Sant Feliu Sasserra, Ajuntament de
Sant Fost de Campsentelles,
Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, Ajuntament
de
Sant Iscle de Vallalta, Ajuntament de
Sant Joan de Vilatorrada,
Ajuntament de
Sant Joan Despí, Ajuntament de
Sant Julià de Vilatorta, Ajuntament
de
Sant Just Desvern, Ajuntament de
Sant Llorenç d'Hortons, Ajuntament
de
Sant Llorenç Savall, Ajuntament de
Sant Martí de Centelles, Ajuntament
de
Sant Martí de Tous, Ajuntament de
Sant Martí Sarroca, Ajuntament de
Sant Mateu de Bages, Ajuntament
de
Sant Pere de Ribes, Ajuntament de
Sant Pere de Riudebitlles,
Ajuntament de
Sant Pere de Torelló, Ajuntament de
Sant Pere de Vilamajor, Ajuntament
de
Sant Pol de Mar, Ajuntament de
Sant Quintí de Mediona, Ajuntament
de

Alumnes
equivalents

Import

Posició Op.
Comptable
1903003452

262

129.689,81 €

159

9

4.454,99 €

160

37

18.314,97 €

161

103,8

51.380,92 €

162

73

36.134,95 €

163

402

198.989,71 €

164

15

7.424,99 €

165

85

42.074,94 €

166

49,8

24.650,96 €

167

403

199.484,71 €

168

8

3.959,99 €

169

59

29.204,96 €

170

105

51.974,92 €

171

22,6

11.186,98 €

172

81

40.094,94 €

173

272,8

135.035,80 €

174

44

21.779,97 €

175

106

52.469,92 €

176

26,2

12.968,98 €

177

26,4

13.067,98 €

178

26,6

13.166,98 €

179

15,64
39

7.741,79 €
19.304,97 €

180
181

8

3.959,99 €

182

256

126.719,81 €

183

41

20.294,97 €

184

44

21.779,97 €

185

39,6

19.601,97 €

186

90

44.549,93 €

187

21

10.394,98 €

188
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Nº
sol.licitud
PMT

NIF

1940040757 P0823700J
1940041416 P0823800H
1940041778 P0823900F
1940040790 P0824000D
1940040641 P0809700H
1940040287 P0826200H
1940040802 P0826400D
1940041334 P0826500A
1940041383 P0826300F
1940039401 P0824400F
1940040801 P0824500C
1940040701 P0824600A
1940040271 P0824700I
1940040411 P0824800G
1940040389 P0824900E
1940039914 P0825000C
1940040996 P0825100A
1940039489 P0825900D
1940039179 P0825800F
1940041485 P0826000B
1940039964
1940041941
1940041556
1940041560
1940041446
1940039375
1940039474
1940040793
1940041912
1940041290
1940040602

P0826100J
P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A
P0827300E
P0827400C
P0827800D
P0828100H
P0827900B
P0828200F

Ens
Sant Quirze de Besora, Ajuntament
de
Sant Quirze del Vallès, Ajuntament
de
Sant Quirze Safaja, Ajuntament de
Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de
Sant Salvador de Guardiola,
Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, Ajuntament
de
Sant Vicenç de Montalt, Ajuntament
de
Sant Vicenç de Torelló, Ajuntament
de
Sant Vicenç dels Horts, Ajuntament
de
Santa Coloma de Cervelló,
Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet,
Ajuntament de
Santa Eugènia de Berga, Ajuntament
de
Santa Eulàlia de Riuprimer,
Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana,
Ajuntament de
Santa Fe del Penedès, Ajuntament
de
Santa Margarida de Montbui,
Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos,
Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera,
Ajuntament de
Santa Maria d'Oló, Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda,
Ajuntament de
Santa Susanna, Ajuntament de
Santpedor, Ajuntament de
Sentmenat, Ajuntament de
Seva, Ajuntament de
Sitges, Ajuntament de
Subirats, Ajuntament de
Súria, Ajuntament de
Taradell, Ajuntament de
Teià, Ajuntament de
Terrassa, Ajuntament de
Tiana, Ajuntament de

Alumnes
equivalents

Import

Posició Op.
Comptable
1903003452

30

14.849,98 €

189

139

68.804,90 €

190

7
102

3.464,99 €
50.489,93 €

191
192

28

13.859,98 €

193

106

52.469,92 €

194

66

32.669,95 €

195

36

17.819,97 €

196

115

56.924,92 €

197

67

33.164,95 €

198

630

311.849,54 €

199

37,4

18.512,97 €

200

30

14.849,98 €

201

55

27.224,96 €

202

13

6.434,99 €

203

74

36.629,95 €

204

91

45.044,93 €

205

109

53.954,92 €

206

17

8.414,99 €

207

262

129.689,81 €

208

48
105
76,2
15,6
141,4
46
31,8
60,2
54
951
119

23.759,96 €
51.974,92 €
37.718,94 €
7.721,99 €
69.992,90 €
22.769,97 €
15.740,98 €
29.798,96 €
26.729,96 €
470.744,29 €
58.904,91 €

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
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Nº
sol.licitud
NIF
Ens
PMT
1940041608 P0828300D Tona, Ajuntament de
1940041395 P0828400B Tordera, Ajuntament de
1940041617 P0828500I Torelló, Ajuntament de
Torre de Claramunt, La, Ajuntament
1940040607 P0828600G
de
1940039680 P0828700E Torrelavit, Ajuntament de
1940039815 P0828800C Torrelles de Foix, Ajuntament de
Torrelles de Llobregat, Ajuntament
1940039699 P0828900A
de
1940041289 P0829000I Ullastrell, Ajuntament d'
1940041864 P0829100G Vacarisses, Ajuntament de
1940040067 P0829200E Vallbona d'Anoia, Ajuntament de
1940041540 P0829500H Vallgorguina, Ajuntament de
1940041476 P0829600F Vallirana, Ajuntament de
1940040899 P0829700D Vallromanes, Ajuntament de
1940041718 P0829900J Vic, Ajuntament de
1940040398 P0830000F Vilada, Ajuntament de
1940041471 P0830200B Viladecans, Ajuntament de
1940041932 P0830100D Viladecavalls, Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, Ajuntament
1940039921 P0830600C
de
1940039457 P0830700A Vilalba Sasserra, Ajuntament de
1940040638 P0830300J Vilanova del Camí, Ajuntament de
1940039260 P0831000E Vilanova del Vallès, Ajuntament de
1940039250 P0830800I Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de
1940041923 P0821300A Vilassar de Dalt, Ajuntament de
1940041315 P0821700B Vilassar de Mar, Ajuntament de
1940039232 P0830500E Vilobí del Penedès, Ajuntament de
Valldoreix, EMD de Sant Cugat del
1940040998 P0800003F
Vallès
Sant Miquel de Balenyà, EMD de
1940040584 P0800314G
Seva

Alumnes
equivalents

Import

83
74
119

41.084,94 €
36.629,95 €
58.904,91 €

Posició Op.
Comptable
1903003452
220
221
222

40,4

19.997,97 €

223

24,9
12

12.325,48 €
5.939,99 €

224
225

93

46.034,93 €

226

39
92
12
27
104,2
61,2
234
5
349
91

19.304,97 €
45.539,93 €
5.939,99 €
13.364,98 €
51.578,92 €
30.293,96 €
115.829,83 €
2.475,00 €
172.754,75 €
45.044,93 €

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

310

153.449,77 €

237

21,8
106
74
196
93,34
228
38,4

10.790,98 €
52.469,92 €
36.629,95 €
97.019,86 €
46.203,23 €
112.859,83 €
19.007,97 €

238
239
240
241
242
243
244

79

39.104,94 €

1903003524/2

21

10.394,98 €

1903003524/1

24.242,46

12.000.000,00 €

TOTAL

Tercer. DESESTIMAR les següents sol·licituds, per duplicitat, d’acord amb l’informe
d’instrucció de 28 d’agost de 2019, emès per la Gerència de Serveis d’Educació:
Nº sol·licitud PMT

Ens sol·licitant

1940039540

Ametlla del Vallès, Ajuntament de l'

1940040131

Arenys de Mar, Ajuntament d'

1940041742

Bagà, Ajuntament de

1940040374

Canyelles, Ajuntament de

1940039558

Capellades, Ajuntament de

1940040511

Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de
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1940041094

Collbató, Ajuntament de

1940040305

Corbera de Llobregat, Ajuntament de

1940040958

Jorba, Ajuntament de

1940041432

Llagosta, Ajuntament de la

1940040035

Lliçà d'Amunt, Ajuntament de

1940039681

Montcada i Reixac, Ajuntament de

1940041018

Montgat, Ajuntament de

1940040336

Montmeló, Ajuntament de

1940040961

Pacs del Penedès, Ajuntament de

1940039480

Palau-solità i Plegamans, Ajuntament de

1940041059

Pobla de Claramunt, Ajuntament de

1940040051

Prat de Llobregat, Ajuntament de

1940039552

Sant Llorenç Savall, Ajuntament de

1940040222

Sant Llorenç Savall, Ajuntament de

1940039916

Súria, Ajuntament de

1940041090

Tona, Ajuntament de

1940041835

Vacarisses, Ajuntament de

1940041520

Vallgorguina, Ajuntament de

Quart. DISPOSAR la despesa que es destina a aquestes subvencions, a favor
d’ajuntaments, per un import d’ONZE MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA MIL CINCCENTS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (11.950.500,08 €) a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40300/32000/46200, del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’any 2019.
Cinquè. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que es destina a aquestes
subvencions, a favor d’entitats locals menors, per un import de QUARANTA-NOU MIL
QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS (49.499,92 €), a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46800, del pressupost de
despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2019.
Sisè. REAJUSTAR comptablement l’autorització de despesa efectuada amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46200, tot reduint-la en l’import de
QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTADOS (49.499,92 €).
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 els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.”
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
88.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació parcial dels saldos sobrants de les subvencions
concedides a diverses entitats sense ànim de lucre, en el marc de la
convocatòria de les Gerències de Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania de
l'Àrea d'Atenció a les Persones, aprovada per la Junta de Govern de 22 de febrer
de 2018, així com atorgar-los un termini d’audiència de 15 dies hàbils als efectes
de presentació d’al·legacions o documents justificatius, en el benentès que de
no presentar-se cap al·legació o documentació justificativa, en defensa dels
seus interessos, la revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit
(exp. núm. 2018/0000666).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió
ordinària celebrada el dia 22 de febrer de 2018, va aprovar la convocatòria núm.
201820185120009543 i les bases específiques per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i
d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 2018.
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 19 de
juliol de 2018, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 201820185120009543, esmentada al paràgraf anterior.
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2018 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 23 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 28 de febrer de 2019.
4. Com a resultat de la revisió de les justificacions entrades al Registre de Factures, a
les entitats relacionades a continuació se’ls ha liquidat una quantitat de la subvenció
inferior a l’atorgada, ja que en les justificacions corresponents s’ha produït una
desviació pressupostària entre el pressupost previst per a l’activitat subvencionada i
el realment executat, no justificada suficientment a la memòria d’activitats
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NIF

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

FUND. ACCIÓN
CONTRA EL
HAMBRE

G81164105

Acompañando al
espiritu
emprendedor en
jóvenes inscritos
en garantia juvenil

4.560,29€

ESCOLTES
CATALANS

G08983199

Pla de qualitat

3.660,60€

G08650970

Interseccions.
L’associacionisme
com a espai
d’intercanvi
intercultural

2.676,94€

G08855827

Belluga’t

2.639,76€

G59163204

Residència
d’estudiants per la
pau

2.602,58€

G60754165

Entorns i vida a
Sant Mateu – fase
3

1.378,06€

Beneficiari

FUND.
CONGRÉS DE
CULTURA
CATALANA
MOVIMENT
EDUCATIU DEL
MARESME
FUND.
CATALUNYAAMÈRICA ST.
JERONI DE
MURTRA
AGRUPACIÓ
CULTURAL
RIUBROGENT

TOTAL

17.518,23€

Import
bestreta
pagada

Import
subvenció
pagada

Import
revocació
parcial

4.258,04€

302,25€

0,00€

3.300,00€

360,60€

0,00€

2.000,00€

676,94€

2.000,00€

639,76€

2.000,00€

602,58€

1.000,00€

378,06€

14.558,04€

2.960,19€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
0,00€

Núm.
Operació
comptable
(AD)

1803002390

1803002390

1803002390

1803002390

1803002390

1803002390

Posició

Aplicació
Pressupostària

26

G/60300/23110/48900

61

G/60300/23110/48900

76

84

97

138

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900
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5. S’ha constatat que les corresponents disposicions de despesa s’han incorporat al
pressupost de l’exercici 2019 com a romanent; així com, que les referides entitats
no han cobrat cap import avançat de les subvencions atorgades; raó per la qual no
se’ls fa reclamació del reintegrament de saldos.
Fonaments de dret
1. La base 17 de les Bases reguladores de la convocatòria 201820185120009543
estableix que en cas que es produeixi una desviació entre el pressupost previst per
a l’activitat subvencionada i el realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a
la memòria d’activitats.
2. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
3. L’apartat sisè I.2.a) del decret de la Presidència número 8836/2019, de data 17 de
juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al
BOPB del 23 de juliol de 2019.
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, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació parcial dels saldos sobrants de les subvencions concedides a les següents
entitats, en el marc de la convocatòria núm. 201820185120009543 de les Gerències
de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones, d’acord
amb les dades detallades seguidament:
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Beneficiari

NIF

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

4.560,29€

FUND. ACCIÓN
CONTRA EL
HAMBRE

G81164105

Acompañando
al espiritu
emprendedor en
jóvenes inscritos
en garantia
juvenil

ESCOLTES
CATALANS

G08983199

Pla de qualitat

3.660,60€

G08650970

Interseccions.
L’associacionis
me com a espai
d’intercanvi
intercultural

2.676,94€

G08855827

Belluga’t

2.639,76€

G59163204

Residència
d’estudiants per
la pau

2.602,58€

G60754165

Entorns i vida a
Sant Mateu –
fase 3

1.378,06€

FUND. CONGRÉS
DE CULTURA
CATALANA
MOVIMENT
EDUCATIU DEL
MARESME
FUND.
CATALUNYAAMÈRICA ST.
JERONI DE
MURTRA
AGRUPACIÓ
CULTURAL
RIUBROGENT

TOTAL

17.518,23€

Import
bestreta
pagada

Import
subvenció
pagada

Import
revocació
parcial

4.258,04€

302,25€

0,00€

3.300,00€

360,60€

0,00€

2.000,00€

676,94€

2.000,00€

639,76€

2.000,00€

602,58€

1.000,00€

378,06€

14.558,04€

2.960,19€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€
0,00€

Núm.
Operació
comptable
(AD)

1803002390

1803002390

1803002390

1803002390

1803002390

1803002390

Posició

Aplicació
Pressupostària

26

G/60300/23110/48900

61

G/60300/23110/48900

76

84

97

138

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900
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Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. En els supòsits en què la revocació esdevingui definitiva, DONAR DE BAIXA
el crèdit corresponent, mitjançant els corresponents ajustos de valor; no efectuant-se
cap reintegrament a la corresponent aplicació pressupostària; ja que la despesa es va
incorporar com a romanent de crèdit, passant l’esmentat import a economia de la
Corporació.
Quart. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en aquest
acte.”
89.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats
sense ànim de lucre, en el marc de la convocatòria de les Gerències de Benestar
Social i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones, aprovada per la
Junta de Govern de 22 de febrer de 2018, així com atorgar-los un termini
d’audiència de 15 dies hàbils als efectes de presentació d’al·legacions o
documents justificatius, en el benentès que de no presentar-se cap al·legació o
documentació justificativa, en defensa dels seus interessos, la revocació inicial
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 2018/0000666).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió
ordinària celebrada el dia 22 de febrer de 2018, va aprovar la convocatòria núm.
201820185120009543 i les bases específiques per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i
d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 2018.
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 19 de
juliol de 2018, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 201820185120009543, esmentada al paràgraf anterior.
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2018 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 23 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 28 de febrer de 2019.
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4. Una vegada presentades i revisades les justificacions i detectades mancances en
les mateixes, es van enviar requeriments d’esmena del compte justificatiu de la
subvenció a diverses entitats, atorgant un termini màxim improrrogable de quinze
dies hàbils per esmenar–les; advertint, que si transcorregut el termini indicat, no
s’ha procedit a l’esmena es procedirà a la revocació de la subvenció.
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Relació d’entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania, en el marc de la convocatòria núm. 201820185120009543 que, durant el termini establert, no han
esmenat correctament la justificació de la subvenció atorgada per a l’any 2018:

Beneficiari
FUND. PRIVADA
ENLLAÇ
RAI – RECURSOS
D’ANIMACIÓ
INTERCULTURAL
AS. DE DONES
MARROQUINES I
CATALANES

AS. DE
TREBALLADORS
PAKISTANESOS

AS. CULTURAL
ISLÀMICA DE
CABRILS
AS. CULTURAL LA
QUINTA PATA

Import
subvenció
pendent
de
justificar

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

Núm.
Operació
comptable
(AD)

Posició

Aplicació
Pressupostària

0,00€

2.676,94€

1803002390

81

G/60300/23110/48900

NIF

Actuació subvencionada

Import
subvenció
atorgada

G64876840

Envelliment actiu entre les
persones grans lgtbi

2.676,94€

2.676,94€

G60303054

XarxaRai

1.357,19€

1.357,19€

G66702838

Empoderem les dones

1.357,19€

1.357,19€

G62462650

Formació i xerrades per
l’accés a la nacionalitat o
ciutadania. Eines pel
creixement personal dels
nouvinguts a través de
l’ocupació i la llengua.
Comunitat pakistaní i india
residus zero.

1.357,19€

1.357,19€

G65256695

Conviure entre dos mons

1.378,06€

1.378,06€

0,00€

1.378,06€

1803002390

172

G/60300/23110/48900

G65212938

E-miss

1.732,57€

1.732,57€

0,00€

1.732,57€

1803002390

113

G/60300/23110/48900

9.859,14€

9.859,14€

0,00€

9.859,14€

TOTAL

0,00€
0,00€

0,00€

1.357,19€
1.357,19€

1.357,19€

1803002390
1803002390

1803002390

152
161

155

G/60300/23110/48900
G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900
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5. S’ha constatat que les corresponents disposicions de despesa s’han incorporat al
pressupost de l’exercici 2019 com a romanent; així com, que les referides entitats
no han cobrat cap import avançat de les subvencions atorgades; raó per la qual no
se’ls fa reclamació del reintegrament de saldos.
Fonaments de dret
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS),
obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la
subvenció.
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la
convocatòria 201820185120009543; així com la forma i els documents que cal
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 23 i 24).
3. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
4. L’apartat sisè I.2.a) del decret de la Presidència número 8836/2019, de data 17 de
juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al
BOPB del 23 de juliol de 2019.
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, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats, en el marc de la
convocatòria núm. 201820185120009543 de l’Àrea d’Atenció a les Persones, d’acord
amb les dades detallades seguidament:
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Beneficiari
FUND. PRIVADA
ENLLAÇ
RAI – RECURSOS
D’ANIMACIÓ
INTERCULTURAL
AS. DE DONES
MARROQUINES I
CATALANES

AS. DE
TREBALLADORS
PAKISTANESOS

AS. CULTURAL
ISLÀMICA DE
CABRILS
AS. CULTURAL LA
QUINTA PATA

Import
subvenció
pendent
de
justificar

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

Núm.
Operació
comptable
(AD)

Posició

Aplicació
Pressupostària

0,00€

2.676,94€

1803002390

81

G/60300/23110/48900

NIF

Actuació subvencionada

Import
subvenció
atorgada

G64876840

Envelliment actiu entre les
persones grans lgtbi

2.676,94€

2.676,94€

G60303054

XarxaRai

1.357,19€

1.357,19€

G66702838

Empoderem les dones

1.357,19€

1.357,19€

G62462650

Formació i xerrades per
l’accés a la nacionalitat o
ciutadania. Eines pel
creixement personal dels
nouvinguts a través de
l’ocupació i la llengua.
Comunitat pakistaní i india
residus zero.

1.357,19€

1.357,19€

G65256695

Conviure entre dos mons

1.378,06€

1.378,06€

G65212938

E-miss

1.732,57€

1.732,57€

9.859,14€

9.859,14€

TOTAL

0,00€
0,00€

0,00€

0,00€
0,00€
0,00€

1.357,19€
1.357,19€

1.357,19€

1.378,06€
1.732,57€
9.859,14€

1803002390
1803002390

1803002390

1803002390
1803002390

152
161

155

172
113

G/60300/23110/48900
G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900
G/60300/23110/48900
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Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. En els supòsits en què la revocació esdevingui definitiva, DONAR DE BAIXA
el crèdit corresponent, mitjançant els corresponents ajustos de valor; no efectuant-se
cap reintegrament a la corresponent aplicació pressupostària; ja que la despesa es va
incorporar com a romanent de crèdit, passant l’esmentat import a economia de la
Corporació.
Quart. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en aquest
acte.”
90.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
inicial de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats
sense ànim de lucre, en el marc de la convocatòria de les Gerències de Benestar
Social i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones, aprovada per la
Junta de Govern de 22 de febrer de 2018, així com atorgar-los un termini
d’audiència de 15 dies hàbils als efectes de presentació d’al·legacions o
documents justificatius, en el benentès que de no presentar-se cap al·legació o
documentació justificativa, en defensa dels seus interessos, la revocació inicial
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 2018/0000666).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de
Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió
ordinària celebrada el dia 22 de febrer de 2018, va aprovar la convocatòria núm.
201820185120009543 i les bases específiques per a la concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i
d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 2018.
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 19 de
juliol de 2018, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 201820185120009543, esmentada al paràgraf anterior.
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2018 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 23 de les referides Bases
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reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 28 de febrer de 2019.
4. A la finalització del termini de justificació, les entitats que no han presentat la
preceptiva justificació de la subvenció, d’acord amb l’establert a l’esmentada base
23 , són:
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Relació d’entitats subvencionades per la Diputació de Barcelona, des de la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, en el marc de la
convocatòria núm. 201820185120009543 que, durant el termini establert, no han presentat la justificació de la subvenció atorgada per a l’any
2018:

Beneficiari

ASSOCIACIÓ
ACORD
DONES PER LA
LLIBERTAT I LA
DEMOCRÀCIA
AS.
ECUATORIANA
INTERCULTURAL
EN CATALUNYA
(ASEI.CAT)
AS. DRETS EN
ACCIÓ

Actuació subvencionada

NIF

G62267497

G62734702

G66800780

G43993914

FUND. PRIVADA
FUTURA LOCAL

G62822044

COOP.SERV.
FINANCERS
ISLÀMICS
COOPHALAL

F66536145

Serveis per a la diversitat afectivo
sexual i identitat de gènere i
implementació de polítiques lgtbi en
el marc de les institucions de l’Àrea
metropolitana de Barcelona
Accions
de
sensibilització
i
assessorament per l’apoderament
de les dones grans de Barcelona
Promoció de la convivència entre la
comunitat iberoamericana i la
catalana
Identitat i diferència; el cinema a les
nostres butxaques
Projecte de ciutadania, municipi i
joventut: casal de la ciutadania a
Sant Sadurní d’Anoia, any 2018
Programa “oportunitat” per a dones

TOTAL

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
pendent
de
justificar

3.855,83€

3.855,83€

3.855,83€

1.398,94€

1.398,94€

1.398,94€

1803002390

125

G/60300/23110/48900

900,00€

900,00€

900,00€

1803002390

164

G/60300/23110/48900

1.357,19€

1.357,19€

1.357,19€

1803002390

151

G/60300/23110/48900

3.709,41€

3.709,41€

3.709,41€

1803002390

58

G/60300/23110/48900

1803002390

168

G/60300/23110/48900

Import a
revocar

1.378,06€

1.378,06€

1.378,06€

12.599,43€

12.599,43€

12.599,43€

Núm.
Operació
comptable
(AD)

1803002390

Posició

36

Aplicació
Pressupostària

G/60300/23110/48900
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5. S’ha constatat que les corresponents disposicions de despesa s’han incorporat al
pressupost de l’exercici 2019 com a romanent; així com, que les referides entitats
no han cobrat cap import avançat de les subvencions atorgades; raó per la qual no
se’ls fa reclamació del reintegrament de saldos.
Fonaments de dret
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS),
obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la
subvenció.
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la
convocatòria 201820185120009543; així com la forma i els documents que cal
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 23 i 24).
3. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
4. Vist l’apartat sisè I.2.a) del decret de la Presidència número 8836/2019, de data 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat
al BOPB del 23 de juliol de 2019.
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, pels motius expressats a la part expositiva, la
revocació total de la subvenció concedida a les següents entitats, en el marc de la
convocatòria núm. 201820185120009543 de l’Àrea d’Atenció a les Persones, d’acord
amb les dades detallades seguidament:
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Beneficiari

NIF

ASSOCIACIÓ
ACORD

G62267497

DONES PER LA
LLIBERTAT I LA
DEMOCRÀCIA

G62734702

AS.
ECUATORIANA
INTERCULTURAL
EN CATALUNYA
(ASEI.CAT)

G66800780

AS. DRETS EN
ACCIÓ

G43993914

FUND. PRIVADA
FUTURA LOCAL

G62822044

COOP.SERV.
FINANCERS
ISLÀMICS
COOPHALAL

F66536145

TOTAL

Actuació subvencionada
Serveis per a la diversitat
afectivo sexual i identitat
de gènere i implementació
de polítiques lgtbi en el
marc de les institucions de
l’Àrea metropolitana de
Barcelona
Accions de sensibilització i
assessorament
per
l’apoderament
de
les
dones grans de Barcelona
Promoció
de
la
convivència
entre
la
comunitat iberoamericana
i la catalana
Identitat i diferència; el
cinema a les nostres
butxaques
Projecte de ciutadania,
municipi i joventut: casal
de la ciutadania a Sant
Sadurní d’Anoia, any 2018
Programa “oportunitat” per
a dones

Import
subvenció
atorgada

Import
revocació

Import
bestreta
pagada

3.855,83€

3.855,83€

1.398,94€

1.398,94€

900,00€

900,00€

1.357,19€

1.357,19€

3.709,41€

3.709,41€

1.378,06€
12.599,43€

Núm. AD

Posici
ó

0,00€

1803002390

36

0,00€

1803002390

0,00€

1803002390

0,00€

1803002390

0.00€

1.378,06€

0.00€

12.599,43€

0,00€

1803002390

1803002390

125

164

151

58

168

Aplicació
Pressupostària

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900

G/60300/23110/48900
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Segon. CONCEDIR al beneficiari de la subvenció un termini de quinze dies hàbils per
a practicar el tràmit d’audiència, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta
resolució, a fi que pugui presentar les al·legacions i altres elements de prova que
consideri oportuns per justificar la subvenció. Transcorregut aquest termini, si no ha
presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. En els supòsits en què la revocació esdevingui definitiva, DONAR DE BAIXA
el crèdit corresponent, mitjançant els corresponents ajustos de valor; no efectuant-se
cap reintegrament a la corresponent aplicació pressupostària; ja que la despesa es va
incorporar com a romanent de crèdit, passant l’esmentat import a economia de la
Corporació.
Quart. NOTIFICAR aquests acords a les entitats interessades i relacionades en aquest
acte.”
91.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
definitiva de la revocació parcial de la subvenció concedida a l'ASOCIACIÓN DE
GUINEA-BISSAU Y SIMPATIZANTES DE SABADELL, per a l'actuació "Donar
suport a la gent més vulnerable"; així com, acceptar parcialment les al·legacions
presentades per l'esmentada entitat a la revocació inicial i reconèixer el crèdit
corresponent (exp. núm. 2017/0000821).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i
Benestar, 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 el marc de la convocatòria de
subvencions núm. 201720175120008823, el 8 de juny de 2017, va adoptar un
acord, mitjançant el qual s’atorgava una subvenció, entre d’altres entitats, a
l’ASOCIACIÓN DE GUINEA-BISSAU Y SIMPATIZANTES DE SABADELL, NIF
G66296005, per un import de mil set-cents vuitanta-vuit euros amb tres cèntims
(1.788,03€) com a suport a la realització del projecte “Donar suport a la gent més
vulnerable”, durant l’any 2017.
2. En data 25 d’octubre de 2018, la Junta de Govern aprova, inicialment, la revocació
total de la subvenció concedida a l’ASOCIACIÓN DE GUINEA-BISSAU Y
SIMPATIZANTES DE SABADELL (acord 503/18), motivada en la presentació fora
de termini de les esmenes al requeriment d’esmena de la justificació de la
subvenció esmentada al paràgraf anterior.
3. En data 30 de novembre de 2018, dins del termini atorgat, l’ASOCIACIÓN DE
GUINEA-BISSAU Y SIMPATIZANTES DE SABADELL presenta al·legacions a la
revocació inicial referida al paràgraf anterior, indicant que no van poder presentar
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en termini, per un dia, les esmenes a la justificació de la subvenció per problemes
amb la presentació telemàtica de les mateixes.
4. Com a conseqüència de la presentació de les esmentades al·legacions, es revisa la
justificació presentada en data 19 de setembre de 2018 i es considera que és
correcta; detectant-se únicament una desviació del 14,53% entre la previsió inicial
de despeses de l’actuació i el cost real de la mateixa, que s’estima que no està
suficientment justificada. En conseqüència, es considera com a despesa
subvencionable correctament justificada –una vegada aplicada la corresponent
reducció en funció de la desviació detectada- l’import de 1.528,23 euros.
5. D’acord amb la Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de
Barcelona, es podran imputar a càrrec de despeses del pressupost de l’exercici
corrent, obligacions derivades de despeses que s’hagin realitzat en anys anteriors.
6. Respecte la despesa objecte de reconeixement de crèdit, per import total de
1.528,23€, existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent; així com, també
existia consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior exercici,
havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret (acords
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 8 de juny de 2017 relatius a
l’atorgament de la subvenció).
7. Que procedeix per tant proposar el reconeixement de crèdit de la despesa per un
import total de 1.528,23€, i autoritzar i disposar aquesta despesa, amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria G/60300/23110/48900 del vigent pressupost de la
Diputació de Barcelona.
8. Per tot l’exposat, es proposa estimar parcialment les al·legacions presentades per
l’ASOCIACIÓN DE GUINEA-BISSAU Y SIMPATIZANTES DE SABADELL als
acords de la Junta de Govern, de 25 d’octubre de 2018, de revocació inicial total de
la subvenció concedida a l’esmentada entitat per a l’actuació “Donar suport a la
gent més vulnerable”, atorgada en el marc de la convocatòria núm.
201720175120008823 de subvencions a entitats sense ànim de lucre i, d’acord amb
l’informe de la gerenta de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de 3 de juliol d’enguany,
considerar com a despesa subvencionable correctament justificada –una vegada
aplicada la corresponent reducció en funció de la desviació detectada- l’import de
1.528,23 euros.
Fonaments de dret
1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
2. Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona.
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3. Vist l’apartat sisè I.2.a) del decret de la Presidència número 8836/2019, de data 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a
favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat
al BOPB del 23 de juliol de 2019.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer. APROVAR definitivament la revocació parcial de la subvenció concedida a
l’ASOCIACIÓN DE GUINEA-BISSAU Y SIMPATIZANTES DE SABADELL, NIF
G66296005, per a l’actuació “Donar suport a la gent més vulnerable”, per un import de
dos-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (259,80€), d’acord amb les raons
detallades a la part expositiva de la present resolució.
Segon. ACCEPTAR parcialment les al·legacions presentades per l’ASOCIACIÓN DE
GUINEA-BISSAU Y SIMPATIZANTES DE SABADELL, NIF G66296005, als acords de
la Junta de Govern de 25 d’octubre de 2018, d’aprovació inicial de la revocació total de
la subvenció concedida a l’esmentada entitat per a l’actuació “Donar suport a la gent
més vulnerable”, atorgada en el marc de la convocatòria núm. 201720175120008823
de subvencions a entitats sense ànim de lucre; pels motius detallats a la part
expositiva de la present resolució.
Tercer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per un import total de
1.528,23 euros, a favor de l’ASOCIACIÓN DE GUINEA-BISSAU Y SIMPATIZANTES
DE SABADELL, en base als arguments adduïts en la part expositiva de la resolució.
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT
EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (1.528,23€) a favor de l’ASOCIACIÓN DE
GUINEA-BISSAU Y SIMPATIZANTES DE SABADELL, NIF G66296005, per fer front al
pagament de l’import justificat correctament de la subvenció esmentada a l’apartat
primer de la part resolutiva; amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60300/23110/48900 del vigent pressupost.
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASOCIACIÓN DE GUINEA-BISSAU Y
SIMPATIZANTES DE SABADELL.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

