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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2020 

 
El 17 de de setembre de 2020, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix 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 del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), 
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: senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP),  Pere Pons i 
Vendrell (JUNTS),  Josep Arimany i Manso (JUNTS), senyora Pilar Díaz Romero 
(PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor 
Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), senyora Lluïsa 
Moret Sabidó (PSC-CP), senyors Alfredo Vega López (PSC-CP), 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: senyora Laura Pérez Castaño (ECG), senyor 
Celestino Corbacho Chaves (Cs) i senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia del Covid 
19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies interpersonals 
disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de la sessió de 
forma presencial, de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió se celebra a distància i per 
mitjans electrònics.  
 
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 Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i 
Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 

Secretaria General 

 

2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 
la Diputació de Barcelona als ens participats (Exp. núm. 2020/0012726). 

 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

 

3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - ANY 2020 (Exp. núm. 2020/1233). 

 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals en el marc de la Línia 2 del 
Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 (Exp. núm. 2020/0005787). 

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

inclusió d’un nou recurs en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 i autoritzar la despesa que s’hi destinarà (Exp. núm. 2019/0015078). 

 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 

Servei de Programació 

 
Caixa de Crèdit 
 
6. CALDES D'ESTRAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 27.450 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Obres via pública”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0012178). 

 
7. CANYELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Canyelles, 
per a finançar l'actuació local ”Inversions 2020”, al 0 % d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012806). 

 

8. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
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l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Actuacions 
eficiència energètica enllumenat públic”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0012338). 

 

9. GELIDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.413,41 €, a l'Ajuntament de Gelida, 
per a finançar l'actuació local “Obra en equipaments educatius i culturals”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012962). 

 

10. GELIDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 76.410,71 €, a l'Ajuntament de Gelida, 
per a finançar l'actuació local “Camins rurals i treballs forestals”, al 0 % d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012966). 

 

11. GELIDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.175,88 €, a l'Ajuntament de Gelida, 
per a finançar l'actuació local “Mobilitat ciutadana i renovació enllumenat”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012967). 

 

12. ÒDENA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament d’Òdena, per 
a finançar l'actuació local “Finançament inversions obra 2020”, al 0 % d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012109). 

 

13. TORRE DE CLARAMUNT, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a 
l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, per a finançar l'actuació local “Inversió en 
infraestructura de serveis”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats. (Exp. 
núm. 2020/0012939). 

 

14. TORRELAVIT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.174,99 €, a l'Ajuntament de 
Torrelavit, per a finançar l'actuació local “Consolidació de l’estructura i 
restauració del pont de les escoles de Torrelavit”, al 0 % d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2020/0008157). 

 

15. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, 
atorgat 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). 
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Programa de Crèdit Local 
 
16. CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 9.996,05 €, a l'Ajuntament de 
Canet de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 
2020/0010938).  

 

17. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, concedir una subvenció per import de 113.908,52 €, a 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 
2020 (Exp. núm. 2020/0009349). 

 

18. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 25.848,68 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0012798). 

 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

 

19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diversos 
equipaments informàtics com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de 
l’Inventari de Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a l’Ajuntament de Sitges 
(Exp. núm. 2020/0011626). 

 

Subdirecció d’Edificació 

 

20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 
substitució de la instal·lació elèctrica de distribució de força i el cablejat de la 
xarxa de dades a les plantes 4a, 5a, 8a i 9a de l’edifici Can Serra”, amb un 
pressupost total de 412.542,01 €, 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 (Exp. núm. 2019/0019031). 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 

Direcció de Serveis de Formació Local 

 

21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda al conveni marc de col·laboració formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i l’Associació pel dret a morir dignament, en matèria de formació per 
fomentar la cultura del dret a la mort digna i l’extensió entre la població del 
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Document de Voluntats Anticipades (DVA) en els municipis de la demarcació de 
Barcelona i la pròpia Diputació (Exp. núm. 2019/8788). 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 

Arquitectònic 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del Projecte 

bàsic i executiu de restauració de la muralla de llevant del monestir de Sant 
Cugat del Vallès (Exp. núm. 2017/12161). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovació la 

revocació inicial de les subvencions atorgades als Ajuntaments de Cabrils, 
Cardedeu, les Masies de Voltregà, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa Maria 
de Palautordera, Vacarisses i Granollers, per a la instal·lació de calderes i/o 
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestals, llenya o pèl·lets 
(Exp. núm. 2018/7037). 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 

Gerència de Serveis de Turisme 

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

sol·licitud de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà de 
modificació dels projectes singulars per l’any 2020 i acceptar com a projectes 
singulars “Al Berguedà, celebrem la vida” i “Espais turístics amb impacte 
emocional” (Exp. núm. 2019/0020056).  

 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació de la 

sol·licitud del Consell Comarcal del Vallès Occidental de modificació del projecte 
singular per l’any 2020 i acceptar com a únic projecte “Vallès Aprèn: 
Dinamització i promoció dels recursos de turisme escolar del Vallès Occidental” 
(Exp. núm.  2019/0020057). 

 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació de la 

sol·licitud del Consorci de Promoció Turística del Penedès de modificació dels 
projectes singulars per l’any 2020 i acceptar com a projectes singulars la 
“Campanya de posicionament i promoció en el mercat de proximitat per 
promocionar la destinació” i “Les noves tecnologies com a eines de gestió i 
promoció” (Exp. núm. 2019/0020060). 
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Gerència de Serveis de Comerç 

 

27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial 
i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels 
operadors comercials i de serveis per a l’exercici 2020, per un import total de 
149.999,56 € (Exp. núm. 2019/0021527). 

 

ÀREA DE CULTURA 

 

Gerència de Serveis de Cultura 

 

28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar en la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2020, organitzades per entitats culturals sense finalitat de 
lucre (Exp. núm. 2020/1279). 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les 
actuacions a realitzar en la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 
2020, organitzades o impulsades per federacions que aglutinen entitats 
dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional (Exp. núm. 
2020/5222). 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats 
impulsades en la demarcació de la Diputació de Barcelona per entitats 
representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/8553). 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar en la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/3910). 

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

convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions, en 
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règim de concurrència competitiva, per a les programacions d’arts escèniques i 
musicals adreçades a escolars en els municipis de la demarcació de la Diputació 
de Barcelona on la corporació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs 
escolar 2020-2021 (Exp. núm. 2020/12367). 

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

inicial de les subvencions atorgades, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2019, destinades a 
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/643). 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Activitats culturals de les festes 
majors", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019" (Exp. núm. 2018/20132). 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 

Gerència de Serveis d’Educació 

 

35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades al 
finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al 
curs 2018-2019. (Exp. núm. 2020/1987). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 30 de juliol de 2020, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 

Secretaria General 

 

2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 

de la Diputació de Barcelona als ens participats (Exp. núm. 2020/0012726).- 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: 
 
“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 
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Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del 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. 
 

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. 
 
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. 
 
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. 

 
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. 

 
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 
diputat/ada per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament 
la seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens. 

 
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. 

 
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 amb 
els ens participats, i la creació del seu Grup de Suport. 

 
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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de 
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència 
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la 
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 
núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en 
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió 
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28 
de novembre de 2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de 
desembre de 2019 (acord núm. 630/19), per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
gener de 2020 (acord núm. 8/20), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 
2020 (acord núm. 37/20), per Decret urgent de la Presidència núm. 2305/20, de 10 de 
març, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 150/20, adoptat en sessió de 30 
d’abril de 2020–, per Decret de la Presidència núm. 2469/20, de 13 de març de 2020, i 
per la Junta de Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20). 
 
En el marc de les designacions de representants als ens participats, es considera 
pertinent modificar la designació de la representació de la Diputació de Barcelona a la 
Fundació Catalunya - La Pedrera, Fundació especial. 
 
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. Modificar la representació de la Diputació de Barcelona en els organismes 
següents:  
 
A).- Fundació Catalunya - La Pedrera, Fundació especial  

 
1.- Deixar sense efecte la designació, per delegació de la Presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, del Sr. Joan Carles Garcia i 

Cañizares, efectuada per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 
de setembre de 2019 (AJG 344/19), com a representant de la corporació en el 
Patronat de la Fundació Catalunya - La Pedrera, i designar el Sr. Jordi Roca i 

Ventura per substituir-lo en la representació per delegació que ostentava fins ara. 
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2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Catalunya - La Pedrera, resta de la 
manera següent: 
 

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. Jordi Roca i Ventura, 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. 

 

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. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
QUART. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

 

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

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de 

persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 

d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 

de Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 

repercussió local - ANY 2020 (Exp. núm. 2020/1233).- 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. 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 
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articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

 

2. L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, 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. 

 
3. D’acord amb el desplegament de les previsions de l’Ordenança, la Junta de 

Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2020, va 
aprovar les bases específiques i la convocatòria 202020205120011613 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 commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local- any 2020 (Acord número 64/2020). 

 
4. 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. 
 
5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), es va publicar en data 18 de febrer de 2020 un extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i amb el número 
d’identificació BDNS 496091. 

 
6. 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. 

 
7. En data 27 de juliol de 2020 la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 

General ha emès un informe d’instrucció que valora les sol·licituds. 
 
A continuació es descriuen alguns dels aspectes recollits en l’informe d’instrucció: 
 
7.1. Els criteris de puntuació que s’han seguit són els descrits a la base 9. 
 

a) Abast en el territori de l’activitat: fins a 3 punts: 
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• Abast supramunicipal.................................................................... 3 punts 
• Abast municipal............................................................................. 2 punts 

 
Es considerarà que té abast supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a més 
d’un municipi. En aquest cas, 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 15 punts 

 
• Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, 

tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona........2 
punts 

• Commemoracions d’esdeveniments de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 
anys o més, 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..............25 anys=2 
punts; 50 anys=3 punts; 75 anys=4 punts; 100 anys o més=5 punts 

• Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració 
aprovades per part de la Generalitat de Catalunya a l’any 
2020................................................................................................3 punts 

• Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de 
congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit 
internacional i de repercussió local a la demarcació de 
Barcelona....................................................................................3 punts 

• Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de 
repercussió local a la demarcació de Barcelona .......................... 2 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 o més 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 o més, 
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 2019 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
d) Vocació municipalista dirigida als serveis públics competència dels ens 

locals..................................................................................................2 punts 
 

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. 

 
7.2. El període de presentació de les sol·licituds s'iniciava el 19 de febrer de 2020 i 

finalitzava el 31 de març de 2020 segons estableix la base 6 d’aquesta 
convocatòria. El còmput dels terminis de tramitació va quedar suspès 
mitjançant la Disposició Addicional 3ª del Reial decret 463/2020 de 14 de 
març. L’esmentada suspensió es va aixecar amb efectes d’1 de juny de 2020 
mitjançant la Disposició Derogatòria única del Reial decret 537/2020, de 22 de 
maig, tot i que, al ser l’1 de juny festiu a Barcelona, va començar a comptar a 
efectes d’aquesta convocatòria el 2 de juny. En conseqüència el nou termini 
de presentació de sol·licituds va finalitzar el 19 de juny de 2020.  

 
7.3. 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 amb els punts assignats en la valoració obtinguda en 
aplicació del previst a la base 9. 
 
A tots els projectes admesos se’ls atorgarà el mateix import per cada punt 
obtingut.  
 
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts 
obtinguts per la totalitat de sol·licituds admeses. Es dividirà el total de 
consignació pressupostària existent 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. 
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De les 95 entitats que s’han presentat s’ha considerat a subvencionar un total 
de 74, 4 han desistit, 12 han renunciat i s’han exclòs 5 per diversos motius 
que es detallen a l’apartat segon d’aquest dictamen. 
 

7.4. Tenint en compte la puntuació de cada entitat i la consignació pressupostària 
establerta (300.000 €), 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. A més, el total atorgat s’ha arrodonit a la baixa a dos decimals 
acabats en zero. 
 
Entre les entitats valorades favorablement es realitza una primera volta. La 
puntuació atorgada suma un total de 1.069,50 punts, per tant, en un primer 
repartiment de la consignació inicial, l’import per punt a repartir sigui de 
280,50 € (300.000 €/1.069,50 punts). Es reparteixen un total de 270.112,60 € i 
resta consignació per import de 29.887,40 €. 
 
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 799 punts, per la qual 
cosa al punt passa a correspondre-li un import de 37,41 € (29.887,40 €/799 
punts). 
 
El repartiment d’aquests imports suma un total arrodonit de 298.743,40 €; per 
tant, el saldo que resta és de 1.256,60 €. Aquest sobrant representa un 
0,42 % de la consignació inicial. 
 

7.5. L’òrgan col·legiat es va constituir, de forma telemàtica i per motius d’interès 
general, en data 28 de juliol de 2020, i va formular una proposta de resolució 
en base a la valoració tècnica de la Direcció de Serveis de Suport a la 
Coordinació General, als criteris de puntuació descrits a la base 9, i els punts 
s’han assignat de conformitat amb la base 11 de la convocatòria. L’acta 
corresponent a la sessió de 28 de juliol de 2020 recull aquesta proposta. 

 
8. Una de les mesures acordades mitjançant el Reial decret 463/2020 va ser la 

suspensió dels terminis administratius, la qual, vista l’excepcionalitat de les 
circumstàncies, va ser general per a una millor garantia dels drets dels interessats. 
Aquesta suspensió es va aixecar l’1 de juny de 2020, mitjançant el Reial decret 
537/2020, de 22 de maig. 
 
Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, 
de data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del 
còmput dels terminis dels procediments administratius suspesos com a 
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conseqüència de la declaració de l'estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 
de març i ampliació de terminis. 
 
D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que 
posteriorment l’han concretat, en el cas de terminis que, amb la represa del 
còmput, s’estenen més enllà del 31 de desembre de 2020, la Diputació de 
Barcelona pot, amb caràcter excepcional, modificar-los per fixar uns nous terminis, 
que poden ser els mateixos de la convocatòria original. 
 
En aquest sentit, els terminis administratius que aquesta convocatòria preveu 
quant a l’ampliació de l’execució i justificació, un cop represa l’activitat, es poden 
efectuar sobradament dins els terminis originals, ja que la convocatòria finalitza el 
31 de desembre i es justifica al primer trimestre de 2021. Addicionar a aquests 
terminis els dies que va durar la suspensió es considera no només innecessari, 
atès que el temps que encara resta fins al 31 de desembre per executar l’activitat, 
sinó perquè a més, i el que és més important, generaria solapament amb una 
convocatòria de cara a l’any 2021 que tindria els terminis d’execució de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2021. De la mateixa manera, també és innecessari 
addicionar dies a la justificació atès que hi ha temps suficient per justificar les 
activitats fins al 31 de març de 2021. 

 
9. 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. 

 
10. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de 16 de desembre de 
2019 i publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

 
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 
202020205120011613, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva a favor de persones jurídiques privades sense ànim de 
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lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per 
part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o 
singulars de repercussió local- any 2020, 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 ENTITAT PROJECTE 

IMPORT 
ATORGAT 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

2003002928/1 G08967341 Fundació per la Pau 
(FundiPau) 

Exposició 75 anys 
d'Hiroshima i Nagasaki. Mai 
més! 

7.311,90 € 23,0 

2003002928/2 F66707514 Col·lectiu Punt 6, 
SCCL 

Jornades urbanisme i 
gènere II: Posem la vida al 
centre des del feminisme 

6.994,00 € 22,0 

2003002928/3 G59437756 Associació Catalana 
Per La Pau 

Promovemos los ODS, 
defendemos las defensoras 
de derechos humanos 

6.676,10 € 21,0 

2003002928/4 G62083357 Novact 
La cruïlla Líbia: 25 anys 
després del Procés de 
Barcelona 

6.676,10 € 21,0 

2003002928/5 G62347919 
Fundació Casal 

d'Europa del 
Berguedà 

20è Aniversari del Casal 
d'Europa del Berguedà 5.000,00 € 20,0 

2003002928/6 G58301466 Societat cultural i 
esportiva la lira 

150è aniversari de la 
Societat Cultural i Esportiva 
La Lira 

3.900,00 € 19,5 

2003002928/7 G62394556 
Fundació Congrés 

Català de Salut 
Mental 

20è Aniversari Fundació 
CCSM 5.881,30 € 18,5 

2003002928/8 G66780818 Coordinadora 
Mentoria Social 

European Mentoring 
Summit: La mentoria social, 
construcció de ponts de 
solidaritat per a fer front als 
efectes socials de la crisi 
COVID-19 

5.722,30 € 18,0 

2003002928/9 G59165100 
Fundació privada per 

a la lluita contra l' 
esclerosi múltiple 

Mulla't 2020: projecte de 
digitalització d'una 
campanya de sensibilització 

5.722,30 € 18,0 

2003002928/10 G64488992 
Associació Cultural 
Nou Barris Tallere 

d'Idees 
Centenari Francesc Layret 960,00 € 17,5 

2003002928/11 G67309997 Cultura i Conflicte Germanes i Germans 
(Sestre i Braco) 5.563,40 € 17,5 

2003002928/12 G58134081 
Federació d'Entitats 
Excursionistes de 

Catalunya 

Celebració del centenari de 
la Federació d'Entitats 
Excursionistes de 
Catalunya 

5.404,40 € 17,0 

2003002928/13 G64007404 

Fundació Catalana 
per a la Prevenció 

de Residus i 
Consum 

Acte de celebració del 15è 
aniversari de Rezero 4.490,00 € 17,0 

2003002928/14 G59386110 Fundació Eulàlia 
Torras de Beà 

50 anys de la Fundació 
Eulàlia Torras de Beà 4.960,00 € 17,0 
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AD i posició 
pressupostària NIF ENTITAT PROJECTE 

IMPORT 
ATORGAT 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

2003002928/15 G64378839 

Fundació Grup 
d'Afectats 

d'Esclerosi Múltiple - 
GAEM 

Volem Saber. Jornada de 
divulgació científica vers 
l'Esclerosis Múltiple 

4.500,00 € 17,0 

2003002928/16 G60357621 Soc. Caçadors les 
Franqueses 50 aniversari 2.635,00 € 17,0 

2003002928/17 G66211848 Associació Amics de 
la Fàbrica de Lied 

Any Robert Gerhard. 50 
aniversari de la seva mort. 
Repensant les formes 

5.086,50 € 16,0 

2003002928/18 G08502544 
Associació Centro 

Asturiano de 
Barcelona 

Commemoració del 90 
aniversari 1.145,00 € 16,0 

2003002928/19 G60427390 
Associació de 

Bipolars de 
Catalunya 

30 anys de suport a les 
persones afectades de 
trastorn bipolar i familiars 

4.000,00 € 16,0 

2003002928/20 G61797197 Associació Entrem-hi 25è. Aniversari del Grup 
Cooperatiu Entrem 5.086,50 € 16,0 

2003002928/21 G08890659 
Centre D'estudis 

comarcals del baix 
Llobregat 

15 anys del memorial 
democràtic del baix 
Llobregat 

5.086,50 € 16,0 

2003002928/22 G08897696 Fundació Catalana 
Síndrome de Down 

XVIII Jornades 
Internacionals Barcelona 
Down 

5.086,50 € 16,0 

2003002928/23 G08595886 Fundació Vidal 
Fundació Privada 

30 anys de la Fundació 
Vidal i 25 anys del Museu 
de la Colònia Vidal 

5.086,50 € 16,0 

2003002928/24 G63853949 Vilassar de Dalt 
Contra el Càncer 25è aniversari 5.086,50 € 16,0 

2003002928/25 G61638888 
Fundació 

Independència i 
Progrés 

50 aniversari unió socialista 
del Bages 4.000,00 € 15,5 

2003002928/26 G08727075 
Societat Coral Obra 

Obrera La Glòria 
Sentmenatenca 

125 aniversari de la 
Societat Coral Obra Obrera 
La Glòria Sentmenatenca 

4.927,60 € 15,5 

2003002928/27 G58308099 Centro Cultural 
Gitano La Mina 

Commemoració dels 30 
anys del Festival de Cante 
Flamenco La Mina 

4.500,00 € 15,0 

2003002928/28 G65321465 Club Handbol Ribes Xè. Aniversari Club Handbol 4.768,60 € 15,0 
2003002928/29 G67492579 Federació d'aviació 

Adaptada Jornada d'aviació adaptada 4.768,60 € 15,0 

2003002928/30 G58003633 Foment Cultural i 
Artístic 

100a. Foment Cultural i 
Artístic de Sant Joan Despí 4.768,60 € 15,0 

2003002928/31 G63705578 Fundació El Llindar 
Commemoració del 15è 
aniversari de la Fundació El 
Llindar 

2.000,00 € 15,0 

2003002928/32 G61369526 Fundació Gresol 
Projecte Home 

Acte d'inauguració dels 25 
anys de Projecte Home 
Catalunya 

4.768,60 € 15,0 

2003002928/33 G66363953 Fundació Setba 10 anys premi Setba 4.768,60 € 15,0 
2003002928/34 G08457095 Societat Recreativa 

El Retiro 150 aniversari 4.609,70 € 14,5 
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AD i posició 
pressupostària NIF ENTITAT PROJECTE 

IMPORT 
ATORGAT 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

2003002928/35 G59146555 
Amical de 

Mauthausen i altres 
Camps 

75è aniversari de 
l'alliberament dels camps de 
concentració nazis 

4.450,70 € 14,0 

2003002928/36 G64162092 Amics de 
Ravensbrück 

75è. Aniversari alliberament 
camp de Ravensbrück 4.450,70 € 14,0 

2003002928/37 G58310376 Associació Salut i 
Família 

Jornada banc del temps i la 
innovació comunitària 2.225,00 € 14,0 

2003002928/38 G58327289 Bidó de Nou Barris 25 anys del Circ d'Hivern de 
l'Ateneu Popular 9 Barris 4.450,70 € 14,0 

2003002928/39 G62434022 
Fomarians Diables 

St Climent de 
Llobregat 

25è Aniversari dels Diables 
Fomarians de Sant Climent 4.450,70 € 14,0 

2003002928/40 G66055286 Fundació Antiga 
Caixa Sabadell 1859 

Exposició "Joan Vilacasas. 
Una mirada informalista. En 
el centenari del seu 
naixement" 

4.450,70 € 14,0 

2003002928/41 G65347619 La Quadrilla d'En 
Joan Muntada. 

30 aniversari de 
Capablanca 1.700,00 € 14,0 

2003002928/42 G63615942 Ona Codinenca 
Ràdio 

Programa d'actes pels 15 
anys d'Ona Codinenca 1.700,00 € 14,0 

2003002928/43 G58908997 Centre Excursionista 
Els Blaus Els Blaus fa 100 anys 4.291,70 € 13,5 

2003002928/44 G08713349 El Círcol Catòlic de 
Badalona 

100 anys dels Pastorets de 
El Círcol de Badalona 4.291,70 € 13,5 

2003002928/45 G59417279 Fundación Arquia 
Itinerari arquitectònic online 
per la província de 
Barcelona  

4.291,70 € 13,5 

2003002928/46 G60749249 Moixiganguers 
d'Igualada 

25 anys Moixiganguers 
d'Igualada  4.291,70 € 13,5 

2003002928/47 G08947293 Club Balonmano 
Granollers 

25è. Aniversari Torneig 
Handbol Escolar 3.250,00 € 13,0 

2003002928/48 G59106823 
Federació Catalana 
de Voluntariat Social 

(FCVS) 
Voluntaris.cat: 30 anys al 
teu costat 4.132,80 € 13,0 

2003002928/49 G58040775 Lluïsos de Gràcia 75è aniversari Bàsquet 2.111,20 € 13,0 
2003002928/50 G59145474 Fund. Privada 

Francesc Viñas 
58 Concurs Internacional de 
Cant Tenor Viñas 3.973,80 € 12,5 

2003002928/51 G65541229 Fundació Enric 
Miralles 

The Opera of Enric Miralles 
at the Scottish Parliament 3.973,80 € 12,5 

2003002928/52 G65347536 
Associació Colla 

Gegantera del Casc 
Antic de Barcelona 

25 anys de la Colla 
Gegantera del Casc Antic 
de Barcelona 

3.814,90 € 12,0 

2003002928/53 G63494793 Associació per a 
l'Estudi del Moble 

III Congrés Iberoamericà 
d'Història del Moble 2020 - 
El Congrés del Moble salta 
als carrers de Barcelona 

3.814,90 € 12,0 

2003002928/54 G08952939 Casal Lambda 
50 Aniversari Moviment 
Espanyol d'Alliberament 
Homosexual ( MELH) 

3.814,90 € 12,0 

2003002928/55 G57981664 
Comissió Sant 
Antoni Abat de 

Canovelles 

Celebració del 25è 
aniversari de la revista Gent 
de Canovelles 

1.000,00 € 12,0 
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pressupostària NIF ENTITAT PROJECTE 
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PUNTUACIÓ 
TOTAL 

2003002928/56 G58014838 Consell Esportiu del 
Baix Llobregat 

40è Aniversari del Consell 
Esportiu del Baix Llobregat 3.814,90 € 12,0 

2003002928/57 G59365692 Agrupació Esportiva 
Moja 

50 Aniversari Agrupació 
Esportiva Moja 2.000,00 € 11,5 

2003002928/58 G63887046 
Casal de la Gent 

Gran de la Palma de 
Cervelló 

25è. Aniversari del Casal de 
la Gent Gran 1.300,00 € 11,5 

2003002928/59 G64685274 Fundació Privada 
Goel 

Global Leadership Summit 
2020 3.655,90 € 11,5 

2003002928/60 G63544647 Fundació Privada 
l'Alternativa 

XIII Cursa i Caminada Lluís 
Companys - 80è any de 
l'afusellament del President 

3.655,90 € 11,5 

2003002928/61 G58119777 Amics de la Unesco 
de Barcelona 60 aniversari 3.497,00 € 11,0 

2003002928/62 G74251620 Asociación Cultural 
Gamelab 

Gamelab Barcelona Live 
2020 3.497,00 € 11,0 

2003002928/63 G62219738 Associació Cultural 
la Formiga 

20è. Aniversari Associació 
La Formiga 3.497,00 € 11,0 

2003002928/64 G58677493 

Associació de 
Familiars i Amics de 
Nens Oncològics de 

Catalunya 
(AFANOC) 

Celebració del 20è 
aniversari de la campanya 
de sensibilització "Posa't la 
gorra!" 

3.497,00 € 11,0 

2003002928/65 G60963089 
Associació de 
Museòlegs de 

Catalunya 

25è Aniversari I premis de 
l'AMC 3.497,00 € 11,0 

2003002928/66 G58208067 
Associació 

Disminuïts Físics 
d'Osona 

Superherois. El poder de 
l’humor. 3.497,00 € 11,0 

2003002928/67 G58460338 Associació Veïnal 
Sant Andreu Sud 

Marató de Rock de Sant 
Andreu 3.497,00 € 11,0 

2003002928/68 G62760020 Club Excursionista 
Teià 

Celebració dels 20 anys del 
Club Excursionista Teià 2.000,00 € 11,0 

2003002928/69 G58237207 Club Tennis Els 
Gorchs 50 aniversari 3.497,00 € 11,0 

2003002928/70 G58334525 Colla Castellera 
Minyons de Terrassa 

40è aniversari de les 
Minyones de Terrassa 3.497,00 € 11,0 

2003002928/71 G62317862 
Fundació Privada 
per a la Innovació 

Tèxtil  
FITEX 3.497,00 € 11,0 

2003002928/72 G60171253 
Fundació Privada 

Pro-Disminuïts 
Psíquics Finestrelles 

45 anys de la Fundació 
Finestrelles 3.497,00 € 11,0 

2003002928/73 G08674327 Institut d'Estudis 
Catalans 

III Congrés Internacional 
Les ciutats mediterrànies 3.497,00 € 11,0 

2003002928/74 G61068466 Moto Clàssic 
Vacarisses 30è aniversari 3.480,00 € 11,0 

    298.743,40 €  
 
Hi ha entitats que s’han emmarcat en més d’un objecte, però el fet que una entitat 
s’hagi emmarcat en un objecte determinat no implica que automàticament s’hagi 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

valorat favorablement en aquest sentit ja que, en alguns casos, s’ha determinat que no 
concorrien les circumstàncies per atorgar la puntuació corresponent. En concret hi ha 
hagut 21 entitats que no han puntuat en algun dels objectes en el qual s’havien 
emmarcat (casella en blau), però sí que han puntuat en la resta, com s’explica a la 
següent taula:  
 
 

CIF/NIF Entitat Projecte 

1:Jornades, 
simposis 
Internac; 
excepcionals. 
singul (=3p)  

2: activitats 
singulars, 
matèries 
transversals 
de repercussió 
(=2p) 

Commem. 
singulars 
múltiples 
25 anys 
(25a=2p; 
50a=3p;  
75a=4p: 
100+a=5p 

4:commem 
singulars 
10 anys 
múltiples 
de 5 (=2p) 

5: commemor 
Gene 2020 
(=3p) 

1 G61638888 
Fundació 
Independència 
i Progrés 

50 aniversari 
unió socialista 
del Bages 

  0 3 2   

2 G64685274 Fundació 
Privada Goel 

Global 
Leadership 
Summit 2020 

3 0       

3 G59146555 
Amical de 
Mauthausen i 
altres Camps 

75è aniversari 
de 
l'alliberament 
dels camps de 
concentració 
nazis 

  0 4 2   

4 G58460338 
Associació 
Veïnal Sant 
Andreu Sud 

Marató de 
Rock de Sant 
Andreu 

  2   0   

5 G60427390 
Associació de 
Bipolars de 
Catalunya 

30 anys de 
suport a les 
persones 
afectades de 
trastorn bipolar 
i familiars 

  0   2   

6 G66363953 Fundació 
Setba 

10 anys premi 
Setba   0   2   

7 G63494793 
Associació per 
a l'Estudi del 
Moble 

III Congrés 
Iberoamericà 
d'Història del 
Moble 2020 - 
El Congrés del 
Moble salta als 
carrers de 
Barcelona 

3 0       

8 G58014838 
Consell 
Esportiu del 
Baix Llobregat 

40è Aniversari 
del Consell 
Esportiu del 
Baix Llobregat 

  0 2     

9 G66211848 
Associació 
Amics de la 
Fàbrica de Lied 

Any Robert 
Gerhard. 50 
aniversari de la 
seva mort. 
Repensant les 
formes 

 

0 3 2 3 
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CIF/NIF Entitat Projecte 

1:Jornades, 
simposis 
Internac; 
excepcionals. 
singul (=3p)  

2: activitats 
singulars, 
matèries 
transversals 
de repercussió 
(=2p) 

Commem. 
singulars 
múltiples 
25 anys 
(25a=2p; 
50a=3p;  
75a=4p: 
100+a=5p 

4:commem 
singulars 
10 anys 
múltiples 
de 5 (=2p) 

5: commemor 
Gene 2020 
(=3p) 

10 G62083357 Novact 

La cruïlla Líbia: 
25 anys 
després del 
Procés de 
Barcelona 

3 0 2 2   

11 G62317862 

Fundació 
Privada per a 
la Innovació 
Tèxtil  

FITEX   0   2   

12 G08502544 

Associació 
Centro 
Asturiano de 
Barcelona 

Commemoraci
ó del 90 
aniversari 

3 0   2 3 

13 G62434022 

Fomarians 
Diables St. 
Climent de 
Llobregat 

25è Aniversari 
dels Diables 
Fomarians de 
Sant Climent 

  0 2 2   

14 G58677493 

Associació de 
Familiars i 
Amics de Nens 
Oncològics de 
Catalunya 
(AFANOC) 

Celebració del 
20è aniversari 
de la 
campanya de 
sensibilització 
"Posa't la 
gorra!" 

  0 0 2   

15 G65541229 Fundació Enric 
Miralles 

The Opera of 
Enric Miralles 
at the Scottish 
Parliament 

3 0 0 2 0 

16 G59437756 
Associació 
Catalana Per 
La Pau 

Promovemos 
los ODS, 
defendemos 
las defensoras 
de derechos 
humanos 

3 0   2   

17 G64162092 Amics de 
Ravensbrück 

Commemoraci
ó 75è 
aniversari 
alliberament 
camp 
Ravensbrück 

    4 2 0 

18 G59417279 Fundación 
Arquia 

Itinerari 
arquitectònic 
online per la 
província de 
Barcelona 

3 0 0 2   

19 G59386110 
Fundació 
Eulàlia Torras 
de Beà 

50 anys de la 
Fundació 
Eulàlia Torras 
de Beà 

  0 3 2   
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CIF/NIF Entitat Projecte 

1:Jornades, 
simposis 
Internac; 
excepcionals. 
singul (=3p)  

2: activitats 
singulars, 
matèries 
transversals 
de repercussió 
(=2p) 

Commem. 
singulars 
múltiples 
25 anys 
(25a=2p; 
50a=3p;  
75a=4p: 
100+a=5p 

4:commem 
singulars 
10 anys 
múltiples 
de 5 (=2p) 

5: commemor 
Gene 2020 
(=3p) 

20 G62347919 
Fundació 
Casal d'Europa 
del Berguedà 

20è Aniversari 
del Casal 
d'Europa del 
Berguedà 

3 0 0 2   

21 G64488992 

Associació 
Cultural Nou 
Barris Taller 
d'Idees 

Centenari 
Francesc 
Layret 

  0 5 2 3 

 
Per tant, hi ha 20 entitats a les que no s’ha valorat un aspecte i hi ha 1 a qui no s’han 
valorat dos aspectes. 
 
Les entitats a les que no se les ha valorades en el fet d’emmarcar-se en “Activitats 

excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la 

demarcació de Barcelona” és degut a què de l’activitat no es pot despendre que tingui 
caràcter excepcional o singular dintre de les que normalment realitza l’entitat o perquè 
són commemoracions que ja impliquen l’excepcionalitat en sí mateixes. Se les ha 
valorades per la resta d’aspectes puntuables, tal i com es veu a la taula anterior. 
 
Hi ha una entitat a la que no se li ha valorat el fet d’emmarcar-se en 
“Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb 

repercussió local a la demarcació de Barcelona” ja que de la memòria de l’activitat no 
es desprèn que facin aquesta commemoració. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes 
puntuables, tal i com es veu a la taula anterior. 
 
Hi ha entitats a les que no se les ha valorades en el fet d’emmarcar-se en 
“Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per 

part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020” ja que de la memòria de les 
seves activitats no es desprèn que sigui un dels casos contemplats a l’acord del 
Govern de data 5 de novembre de 2019 pel qual s’aproven els esdeveniments i les 
personalitats objecte de commemoració per la Generalitat de Catalunya l’any 2020. Se 
les ha valorades per la resta d’aspectes puntuables, tal i com es veu a la taula anterior. 

 
Segon. EXCLOURE les 21 sol·licituds següents ja que hi ha 4 entitats que han desistit 
de la sol·licitud en no respondre al requeriment enviat (tal i com estableix la base 7 de 
la convocatòria), 12 han renunciat per escrit, i 5 tenen altres motius d’exclusió 
 
 NIF ENTITAT PROJECTE MOTIU 

1 G63349310 Observatori del Tercer 
Sector i la societat civil 

Som Tercer Sector. Eix de la 
transformació social 

Desistiment per no 
presentació annex 7 
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 NIF ENTITAT PROJECTE MOTIU 

2 G65270035 
Clúster Tecnologías 
Inteligentes para las 
Ciudades, Edificios y la 
Industria 

Commemoració 10è aniversari 
Smartech Cluster 

Desistiment per no 
presentació annex 7 

3 G63806418 Associació Ressò de 
Musicoteràpia 

Celebració del 15è aniversari 
de l'associació Ressò de 
Musicoteràpia 

Desistiment per no 
presentació annex 7 

4 G65419749 Clúster d'Il·luminació de 
Catalunya 

Commemoració 10è Aniversari 
CICAT 

Desistiment per no 
presentació annex 7 

5 G58228818 Centre Cultural Els Propis 95 aniversari "Centre Cultural 
Els Propis" 

Renúncia expressa 
20/07/2020 

6 G67118174 Associació 9 Món, 
Acompanyant Migjorn 

Llibre El Part motiu de creació 
social i artística 

Renúncia expressa 
26/06/2020 

7 G60764370 Ass Catalana de la 
Síndrome X Fràgil 25 aniversari Renúncia expressa 

17/07/2020 

8 G58644949 Centre Cultural Esportiu 
Tiana Commemoració 100 anys Renuncia expressa 

24/07/2020 

9 G62671490 Ass. La Colònia 
Modernista XX Festa Modernista Renúncia expressa 

08/07/2020 

10 G60121043 
Federació Esportiva 
Catalana Paralítics 
Cerebrals 

IFCPF World Cup F - Sant 
Cugat 

Renuncia expressa 
08/06/2020 

11 G59896696 Lieder Càmera, cor de 
cambra 30è aniversari Renúncia expressa 

04/06/2020 

12 G08773517 Esplais Catalans Campaments pedagògics 
d'Esplac 

Renúncia expressa 
22/06/2020 

13 G59435180 ABD Associació Benestar 
i Desenvolupament 

Jornada Política de Drogues, 
Salud i Drets Humans 

Renúncia expressa 
11/06/2020 

14 G66079575 Associació Clúster 
Audiovisual de Catalunya 

Programa d’Innovació 
Audiovisual (PIA) 

Renuncia expressa 
08/07/2020 

15 G58176744 Centre Moral d'Arenys de 
Munt 

100 anys de cultura audiovisual 
a Arenys de Munt 

Renuncia expressa 
21/07/2020 

16 G64268360 Fundació Temps i 
Compromís 

Semana de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo en el marco del 15 
Aniversario de la Fundació 
Temps i Compromís 

Renuncia expressa 
20/07/2020 

17 G58630112 
Unión Andaluza 
Hermandad Rociera 
Virgen de la Rocina 

Robatori tràiler 
L'activitat per a la quan 
sol·licita subvenció no 

és objecte de la 
convocatòria (base 2) 

18 Q5856255D 
Col·legi d'Enginyers 
d'Obres Públiques de 
Catalunya 

V Congrés d'Enginyeria 
Municipal CIM-2020 

No és entitat privada 
sense ànim de lucre 

(base 4) 
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 NIF ENTITAT PROJECTE MOTIU 

19 G08470999 Fundació BCD Celebració de 15a edició  de la 
Barcelona Design Week Puntuació (base 9) 

20 B62822259 I+C Futura La Historia en directe- 
Catalunya Aeterna 

No és entitat privada 
sense ànim de lucre 

(base 4) 

21 XXX0841XX Mario Pons Muria L'Espill 
No és entitat privada 
sense ànim de lucre 

(base 4) 
 
Tercer. DISPOSAR una despesa de 298.743,40 € a favor de les persones jurídiques 
privades 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 2020. 
 
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 
2020 fins al 31 de desembre de 2020, d’acord amb la base 3 de la convocatòria i amb 
la modificació que s’aprova a l’apartat cinquè d’aquest dictamen. 
 
Les justificacions hauran de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació 
de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) omplint el formulari 
electrònic corresponent, que serà signat electrònicament pel representant legal de 
l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i adjuntant els documents 
relatius a la justificació de les subvencions, que es podran trobar a 
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
Quart. REDUIR l’autorització de la despesa aprovada per acord de Junta de Govern 
64/2020 (acord que va aprovar la convocatòria i l’Autorització de la despesa- A) en 
1.256,60 euros, resultants de la diferència entre la quantitat màxima consignada per la 
concessió d’aquestes subvencions (300.000 euros) i la quantitat efectivament atorgada 
(298.743,40 euros), de l’aplicació pressupostària G/10500/23110/48900 del vigent 
pressupost. 
 
Cinquè. MODIFICAR els terminis de la convocatòria que s’inclouen en aquest acord, 
per restablir els inicials: 
 

- Tràmit: Execució de l’activitat prevista a les bases: 31.12.2020. El nou termini 
d’acabament de l’activitat és el termini d’acabament inicial que es restableix, 
per tant el 31.12.2020. 

 
- Tràmit: Justificació de l’activitat prevista a les bases: 31.3.2021. El nou termini 

de finalització de la justificació és el termini d’acabament inicial que es 
restableix, per tant el 31.3.2021. 
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Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  
 
Setè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta Convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 

Vuitè. PUBLICAR la resolució de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) en el termini de deu dies des de la resolució, publicar-la també, en 
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web 
següent: http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

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

relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals en el marc de la Línia 

2 del Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol 

municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 (Exp. núm. 2020/0005787).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 

 

1. En data 14 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant l’acord núm. 192/20, va aprovar el Programa complementari de 
sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 
2018-2019, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu règim 
regulador. El centre gestor és la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació. El 
centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable de fer el seguiment de 
l’execució de les actuacions és la Gerència de Serveis d’Educació, dependent de 
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut. 

 
2. La finalitat del programa és garantir la continuïtat dels serveis i afavorir l’accés als 

centres i serveis educatius municipals del primer cicle d’educació infantil als infants, 
tot promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d’igualtat d’oportunitats, 
educació inclusiva i equitat. 

 
3. Els destinataris dels ajuts són els ajuntaments de menys de 300.000 habitants i les 

entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona, que siguin 
titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant 
conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i inscrites al 
Registre de Centres corresponent, i sempre que no estiguin afectades per cap de 
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les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. S’exceptua de la consideració de destinatària la ciutat de 
Barcelona en la mesura que, per raó de la seva subjecció a un règim especial, es 
relaciona amb la Diputació de Barcelona de forma convencional i bilateral. 

 
4. El programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, 

cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, s’articula en dues línies de suport en funció 
del curs escolar objecte d’ajut: 

 
a) Línia de suport 1, destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol 

municipal per al curs 2017-2018, i que complementa, degut a la insuficiència de 
recursos inicials, els ajuts concedits en el marc de la convocatòria i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concessió directa amb concurrència, destinades al sosteniment del servei de 
l’escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, 
aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació núm. 229/19, de data 
9 de maig de 2019, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 15 de maig de 2019. 

 
b) Línia de suport 2, destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol 

municipal per al curs 2018-2019. 
 

5. Els ajuts del programa es concedeixen pel procediment de concessió directa pel 
que fa la Línia de suport 1 i de concessió directa amb concurrència pel que fa la 
Línia de suport 2. 

 
6. La línia 1 es va resoldre en el mateix acte que va aprovar el programa (AJG 

192/20), atès que el centre gestor disposava de la informació necessària referent al 
número d’alumnes equivalents per ens destinatari. 

 
7. Pel que fa a la resolució de la línia 2, l’article 17, apartat 2, del règim del programa 

estableix que la resolució del procediment de concessió s’ha de realitzar en el 
termini màxim de quatre mesos des de la finalització del termini de sol·licitud de la 
Línia 2. El termini de sol·licitud va finalitzar el 30 de juny de 2020.  

 
8. A aquest efecte, el gerent de Serveis d’Educació, en data 17 de juliol de 2020, ha 

emès informe, el qual s’incorpora a l’expedient, en què proposa aprovar la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals en el marc de la Línia 2 del 
Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, 
cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019. 

 

9. D’acord amb l’esmentat informe, es proposa estimar 245 sol·licituds dels ens que 
s’inclouen en l’apartat segon del present acord per complir amb els requisits formals 
de la convocatòria, mentre que es proposa desestimar 5 sol·licituds que s’inclouen 
en l’apartat tercer d’aquest acord, en tractar-se de sol·licituds duplicades.  
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Fonaments de dret 

 

1. A l’empara de l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en 
data 19 de desembre de 2019 (en endavant Refosa 1/2020), la Junta de Govern va 
aprovar la creació per dictamen de 14 de maig de 2020 (AJG núm. 192/20), la 
creació del programa objecte d’aquest dictamen i l’autorització de despesa 
corresponent a la Línia 2. 

 
2. Pel que fa a la resolució, cal tenir en compte que la Refosa 1/2020, reserva a la 

Presidència en l’apartat 2.5.f) l’aprovació de recursos de la Xarxa de Governs 
Locals atorgats per concessió directa d’un import superior a 22.000 euros. Així 
mateix, en l’apartat 4.1.5.c), s’atribueix a les Presidències delegades d’Àrea 
l’aprovació de recursos de la Xarxa de Governs Locals atorgats per concessió 
directa d’un import no superior a 22.000 euros. En l’àmbit de l’Àrea de Presidència 
aquesta competència s’ha de relacionar amb l’apartat 2.5.l), que reserva a aquesta 
l’exercici d’aquelles altres competències no atribuïdes a altres òrgans. 

 
3. Donat que per tal de resoldre la convocatòria i aprovar la concessió dels ajuts 

d’acord amb la distribució de l’apartat segon del present acord, cal reduir 
l’autorització de la despesa aprovada mitjançant l’acord de la Junta de Govern núm. 
192/20, a càrrec de l’aplicació G/80100/32000/46242 i autoritzar i disposar despesa 
a càrrec de l’aplicació G/80100/32000/46842, es creu oportú per economia 
procedimental, per agilitzar la resolució i atès que la Presidència de la corporació 
forma part de l’òrgan col·legiat competent per a efectuar la reducció i autorització 
citades i que n’eleva la proposta com a prova inequívoca de la seva conformitat, es 
creu oportú adoptar en un únic acte administratiu per la Junta de Govern, tots els 
acords de la part dispositiva del present dictamen. 

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

ACORDS 

 
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió d'ajuts de la Línia 2 del Programa 
complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos 
escolars 2017-2018 i 2018-2019, d’acord amb l’informe emès per la Gerència de 
Serveis d’Educació el 17 de juliol de 2020, i, en conseqüència, aprovar la concessió 
d’ajuts i desestimar les sol·licituds que s’indiquen en els apartats següents. 
 
Segon. APROVAR la concessió d’ajuts en el marc de la Línia 2 del Programa 
complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos 
escolars 2017-2018 i 2018-2019, que es relacionen a continuació: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 

Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament 
d'Abrera P0800100J 51.271,56 20/X/293679 2003002783 001 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Alella P0800300F 32.443,62 20/X/293903 2003002783 002 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Arenys de Mar P0800600I 65.419,10 20/X/293901 2003002783 003 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 52.654,40 20/X/293898 2003002783 004 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Argentona P0800900C 70.737,73 20/X/293666 2003002783 005 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Artés P0801000A 38.825,97 20/X/293896 2003002783 006 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Avià P0801100I 19.466,17 20/X/293897 2003002783 007 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Avinyó P0801200G 15.955,88 20/X/293895 2003002783 008 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
P0801300E 10.105,39 20/X/293894 2003002783 009 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Badalona P0801500J 255.294,06 20/X/293900 2003002783 010 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Bagà P0801600H 12.232,84 20/X/293899 2003002783 011 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Balenyà P0801700F 33.507,35 20/X/293697 2003002783 012 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Balsareny P0801800D 18.083,33 20/X/293893 2003002783 013 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
P0825200I 126.264,19 20/X/293892 2003002783 014 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Begues P0802000J 49.250,48 20/X/293887 2003002783 015 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Berga P0802200F 37.230,38 20/X/293885 2003002783 016 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Bigues i Riells P0802300D 32.954,21 20/X/293889 2003002783 017 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Borredà P0802400B 2.127,45 20/X/293886 2003002783 018 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia P0802800C 3.191,18 20/X/293891 2003002783 019 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar P0802900A 27.231,37 20/X/293884 2003002783 020 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Cabrils P0803000I 41.086,39 20/X/293888 2003002783 021 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Calaf P0803100G 20.210,78 20/X/293882 2003002783 022 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Calders P0803400A 8.509,80 20/X/293880 2003002783 023 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 82.970,57 20/X/293704 2003002783 024 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac P0803200E 8.616,17 20/X/293881 2003002783 025 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Calella P0803500H 56.909,30 20/X/293879 2003002783 026 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Calldetenes P0822400H 18.934,31 20/X/293683 2003002783 027 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Callús P0803700D 16.530,29 20/X/293662 2003002783 028 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Canet de Mar P0803900J 59.036,75 20/X/293866 2003002783 029 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Canovelles P0804000H 65.950,97 20/X/293699 2003002783 030 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 14.892,15 20/X/293694 2003002783 031 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Canyelles P0804200D 26.699,50 20/X/293872 2003002783 032 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Capellades P0804300B 21.689,36 20/X/293669 2003002783 033 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Cardedeu P0804500G 95.203,41 20/X/293876 2003002783 034 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Cardona P0804600E 19.678,92 20/X/293685 2003002783 035 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Carme P0804700C 5.318,63 20/X/293705 2003002783 036 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Casserres P0804800A 14.360,29 20/X/293695 2003002783 037 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 75.524,49 20/X/293701 2003002783 038 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
P0805200C 15.955,88 20/X/293867 2003002783 039 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Castellbisbal P0805300A 33.400,97 20/X/293874 2003002783 040 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Castellcir P0805400I 5.850,49 20/X/293878 2003002783 041 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Castelldefels P0805500F 144.241,14 20/X/293703 2003002783 042 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Castellet i la 

Gornal 
P0805700B 10.371,32 20/X/293871 2003002783 043 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
P0805800J 4.254,90 20/X/293873 2003002783 044 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Castellgalí P0806000F 20.976,66 20/X/293869 2003002783 045 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Castellolí P0806200B 9.573,53 20/X/293870 2003002783 046 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Castellterçol P0806300J 12.764,70 20/X/293681 2003002783 047 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
P0806400H 9.041,66 20/X/293875 2003002783 048 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Centelles P0806600C 29.784,31 20/X/293877 2003002783 049 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Cercs P0826800E 7.977,94 20/X/293868 2003002783 050 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I 143.071,05 20/X/293863 2003002783 051 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Cervelló P0806700A 37.762,25 20/X/293702 2003002783 052 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Collbató P0806800I 24.146,56 20/X/293664 2003002783 053 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 54.249,99 20/X/293865 2003002783 054 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 322.840,61 20/X/293661 2003002783 055 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Cubelles P0807300I 52.654,40 20/X/293716 2003002783 056 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Dosrius P0807400G 30.316,17 20/X/293828 2003002783 057 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Figaró-

Montmany 
P0813300A 10.637,25 20/X/293864 2003002783 058 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Fogars de la 

Selva 
P0808100B 13.828,43 20/X/293830 2003002783 059 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Folgueroles P0808200J 24.465,68 20/X/293826 2003002783 060 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Fonollosa P0808300H 16.913,23 20/X/293862 2003002783 061 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Font-rubí P0808400F 9.041,66 20/X/293831 2003002783 062 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Gelida P0809000C 40.102,44 20/X/293813 2003002783 063 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Gironella P0809100A 39.357,83 20/X/293818 2003002783 064 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Granollers P0809500B 111.159,29 20/X/293857 2003002783 065 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Gualba P0809600J 15.743,13 20/X/293820 2003002783 066 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 11.169,12 20/X/293856 2003002783 067 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Gurb P0809900D 37.230,38 20/X/293678 2003002783 068 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Jorba P0810200F 4.786,76 20/X/293861 2003002783 069 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
la Garriga P0808700I 46.272,05 20/X/293829 2003002783 070 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
la Granada P0809300G 16.870,68 20/X/293816 2003002783 071 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
la Llacuna P0810300D 6.382,35 20/X/293706 2003002783 072 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
la Llagosta P0810400B 49.995,09 20/X/293824 2003002783 073 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
la Palma de 

Cervelló 
P5831301F 16.062,25 20/X/293859 2003002783 074 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 13.589,09 20/X/293847 2003002783 075 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
la Pobla de Lillet P0816500C 6.382,35 20/X/293819 2003002783 076 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
la Roca del 

Vallès 
P0818000B 47.263,44 20/X/293686 2003002783 077 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
la Torre de 
Claramunt 

P0828600G 20.742,64 20/X/293837 2003002783 078 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 27.316,46 20/X/293902 2003002783 079 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
les Cabanyes P0802700E 11.488,23 20/X/293883 2003002783 080 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
les Franqueses 

del Vallès 
P0808500C 94.139,68 20/X/293827 2003002783 081 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
les Masies de 

Roda 
P0811500H 7.977,94 20/X/293814 2003002783 082 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
les Masies de 

Voltregà 
P0811600F 29.997,05 20/X/293822 2003002783 083 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
l'Esquirol P0825400E 13.828,43 20/X/293688 2003002783 084 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
l'Estany P0807800H 3.191,18 20/X/293676 2003002783 085 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 327.627,38 20/X/293663 2003002783 086 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt P0810600G 87.736,06 20/X/293821 2003002783 087 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall P0810700E 35.102,93 20/X/293825 2003002783 088 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Llinars del 

Vallès 
P0810500I 44.144,60 20/X/293860 2003002783 089 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Lluçà P0810800C 4.254,90 20/X/293858 2003002783 090 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar P0810900A 45.740,19 20/X/293811 2003002783 091 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Manlleu P0811100G 82.970,57 20/X/293817 2003002783 092 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Manresa P0811200E 148.389,67 20/X/293815 2003002783 093 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Martorell P0811300C 127.647,03 20/X/293812 2003002783 094 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Martorelles P0811400A 35.102,93 20/X/293823 2003002783 095 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Masquefa P0811800B 53.186,26 20/X/293809 2003002783 096 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
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concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Matadepera P0811900J 39.357,83 20/X/293682 2003002783 097 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Mataró P0812000H 420.809,71 20/X/293665 2003002783 098 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Mediona P0812100F 9.041,66 20/X/293708 2003002783 099 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Moià P0813700B 31.369,26 20/X/293807 2003002783 100 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Molins de Rei P0812200D 113.286,74 20/X/293692 2003002783 101 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Mollet del Vallès P0812300B 130.838,21 20/X/293690 2003002783 102 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 3.191,18 20/X/293805 2003002783 103 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 11.169,12 20/X/293801 2003002783 104 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
P0812400J 147.432,32 20/X/293794 2003002783 105 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Montesquiu P0813000G 3.616,67 20/X/293854 2003002783 106 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Montgat P0812500G 26.593,13 20/X/293668 2003002783 107 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Montmajor P0813100E 7.446,08 20/X/293808 2003002783 108 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Montmeló P0813400I 50.739,69 20/X/293709 2003002783 109 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 32.869,11 20/X/293855 2003002783 110 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Montseny P0813600D 2.127,45 20/X/293799 2003002783 111 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Muntanyola P0812800A 6.914,21 20/X/293804 2003002783 112 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Navarcles P0813900H 42.549,01 20/X/293802 2003002783 113 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Navàs P0814000F 34.571,07 20/X/293710 2003002783 114 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Pacs del 
Penedès 

P0815300I 7.446,08 20/X/293795 2003002783 115 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Palafolls P0815400G 45.208,32 20/X/293673 2003002783 116 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 73.343,86 20/X/293797 2003002783 117 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Pallejà P0815600B 61.270,57 20/X/293680 2003002783 118 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
P0815800H 109.031,84 20/X/293800 2003002783 119 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Perafita P0815900F 5.105,88 20/X/293810 2003002783 120 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Piera P0816000D 52.654,40 20/X/293798 2003002783 121 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Pineda de Mar P0816200J 118.073,50 20/X/293803 2003002783 122 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Polinyà P0816600A 61.696,06 20/X/293846 2003002783 123 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 21.806,37 20/X/293849 2003002783 124 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Premià de Dalt P0823000E 56.483,81 20/X/293806 2003002783 125 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Premià de Mar P0817100A 39.357,83 20/X/293796 2003002783 126 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Puigdàlber P0817300G 6.382,35 20/X/293781 2003002783 127 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Puig-reig P0817400E 24.678,43 20/X/293782 2003002783 128 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Rellinars P0817800F 5.318,63 20/X/293851 2003002783 129 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Ripollet P0817900D 57.441,16 20/X/293711 2003002783 130 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Roda de Ter P0818200H 18.615,19 20/X/293853 2003002783 131 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Rubí P0818300F 179.556,82 20/X/293778 2003002783 132 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sabadell P0818600I 462.274,78 20/X/293667 2003002783 133 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
P0819300E 41.059,79 20/X/293788 2003002783 134 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

la Barca 
P0819500J 120.200,95 20/X/293777 2003002783 135 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 
P0819600H 81.374,98 20/X/293783 2003002783 136 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
P0819700F 33.507,35 20/X/293718 2003002783 137 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Bartomeu 

del Grau 
P0819800D 7.658,82 20/X/293784 2003002783 138 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 139.348,01 20/X/293696 2003002783 139 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Boi de 

Lluçanès 
P0820000H 3.084,80 20/X/293779 2003002783 140 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 20.742,64 20/X/293787 2003002783 141 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Celoni P0820100F 51.803,42 20/X/293848 2003002783 142 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Climent de 

Llobregat 
P0820300B 36.698,52 20/X/293785 2003002783 143 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 194.661,72 20/X/293713 2003002783 144 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
P0820500G 10.637,25 20/X/293712 2003002783 145 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 45.208,32 20/X/293786 2003002783 146 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
P0820900I 29.571,56 20/X/293774 2003002783 147 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 210.617,60 20/X/293852 2003002783 148 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 4.254,90 20/X/293776 2003002783 149 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 27.656,86 20/X/293789 2003002783 150 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 
P0821200C 56.909,30 20/X/293793 2003002783 151 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 15.424,02 20/X/293790 2003002783 152 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 44.144,60 20/X/293775 2003002783 153 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Joan Despí P0821600D 151.368,10 20/X/293691 2003002783 154 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 25.848,52 20/X/293791 2003002783 155 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 55.313,71 20/X/293670 2003002783 156 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
P0822000F 7.658,82 20/X/293850 2003002783 157 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D 13.828,43 20/X/293840 2003002783 158 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
P0822200B 11.913,72 20/X/293660 2003002783 243 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Tous 
P0822600C 10.105,39 20/X/293843 2003002783 159 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 18.189,70 20/X/293677 2003002783 160 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
P0822900G 4.786,76 20/X/293792 2003002783 161 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
P0823100C 131.901,93 20/X/293780 2003002783 162 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 17.019,60 20/X/293717 2003002783 163 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
P0823300I 24.465,68 20/X/293750 2003002783 164 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
P0823400G 18.615,19 20/X/293771 2003002783 165 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Pol de Mar P0823500D 40.102,44 20/X/293684 2003002783 166 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 10.637,25 20/X/293755 2003002783 167 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 21.806,37 20/X/293842 2003002783 168 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 
P0823800H 76.588,22 20/X/293764 2003002783 169 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
P0823900F 3.723,04 20/X/293715 2003002783 170 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
P0824000D 55.313,71 20/X/293767 2003002783 171 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H 20.210,78 20/X/293759 2003002783 172 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
P0826200H 47.335,77 20/X/293762 2003002783 173 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
P0826400D 34.039,21 20/X/293747 2003002783 174 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 
P0826500A 17.843,99 20/X/293766 2003002783 175 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 60.632,34 20/X/293672 2003002783 176 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Coloma 

de Cervelló 
P0824400F 36.166,66 20/X/293748 2003002783 177 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 343.583,25 20/X/293659 2003002783 178 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Eugènia 

de Berga 
P0824600A 17.062,15 20/X/293756 2003002783 179 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Riuprimer 
P0824700I 16.487,74 20/X/293753 2003002783 180 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia de 

Ronçana 
P0824800G 35.719,89 20/X/293845 2003002783 181 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
P0824900E 7.446,08 20/X/293844 2003002783 182 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

de Montbui 
P0825000C 50.526,95 20/X/293761 2003002783 183 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Margarida 

i els Monjos 
P0825100A 47.335,77 20/X/293770 2003002783 184 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 54.781,85 20/X/293760 2003002783 185 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
P0825800F 9.041,66 20/X/293772 2003002783 186 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B 126.051,44 20/X/293839 2003002783 187 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santa Susanna P0826100J 27.124,99 20/X/293758 2003002783 188 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Santpedor P0819100I 64.887,24 20/X/293838 2003002783 189 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sentmenat P0826700G 41.910,77 20/X/293765 2003002783 190 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Seva P0826900C 9.765,00 20/X/293768 2003002783 191 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Sitges P0827000A 73.822,53 20/X/293714 2003002783 192 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Subirats P0827300E 18.402,45 20/X/293693 2003002783 193 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Súria P0827400C 26.593,13 20/X/293769 2003002783 194 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Taradell P0827800D 27.444,11 20/X/293841 2003002783 195 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Teià P0828100H 32.443,62 20/X/293752 2003002783 196 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Terrassa P0827900B 503.142,11 20/X/293757 2003002783 197 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Tiana P0828200F 63.291,65 20/X/293773 2003002783 198 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Tona P0828300D 45.208,32 20/X/293749 2003002783 199 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Tordera P0828400B 36.485,78 20/X/293835 2003002783 200 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Torelló P0828500I 67.546,55 20/X/293763 2003002783 201 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Torrelavit P0828700E 18.359,90 20/X/293754 2003002783 202 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix P0828800C 6.275,98 20/X/293834 2003002783 203 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 46.272,05 20/X/293751 2003002783 204 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vacarisses P0829100G 47.335,77 20/X/293675 2003002783 205 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 7.977,94 20/X/293744 2003002783 206 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vallgorguina P0829500H 12.764,70 20/X/293739 2003002783 207 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vallirana P0829600F 62.334,30 20/X/293736 2003002783 208 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vallromanes P0829700D 35.741,17 20/X/293742 2003002783 209 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vic P0829900J 127.647,03 20/X/293738 2003002783 210 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vilada P0830000F 3.191,18 20/X/293833 2003002783 211 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Viladecans P0830200B 185.620,06 20/X/293745 2003002783 212 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Viladecavalls P0830100D 36.166,66 20/X/293671 2003002783 213 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
P0830600C 159.026,92 20/X/293730 2003002783 214 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vilalba Sasserra P0830700A 8.722,55 20/X/293734 2003002783 215 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
P0830300J 56.377,44 20/X/293836 2003002783 216 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
P0831000E 41.059,79 20/X/293737 2003002783 217 G/80100/32000/46242 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 101.053,90 20/X/293740 2003002783 218 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt P0821300A 58.504,89 20/X/293728 2003002783 219 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar P0821700B 107.968,11 20/X/293741 2003002783 220 G/80100/32000/46242 

Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 17.125,98 20/X/293743 2003002783 221 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del 
Bruc P0802500I 15.424,02 20/X/293890 2003002783 222 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del 
Masnou P0811700D 50.526,95 20/X/293735 2003002783 223 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del 
Papiol P0815700J 28.082,35 20/X/293746 2003002783 224 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del 
Pla del Penedès P0816300H 13.296,57 20/X/293727 2003002783 225 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del 
Pont de 

Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 32.411,71 20/X/293733 2003002783 226 G/80100/32000/46242 

Ajuntament del 
Prat de 

Llobregat 
P0816800G 207.639,17 20/X/293732 2003002783 227 G/80100/32000/46242 

Ajuntament dels 
Hostalets de 

Pierola 
P0816100B 27.656,86 20/X/293729 2003002783 228 G/80100/32000/46242 

Ajuntament dels 
Prats de Rei P0816900E 6.382,35 20/X/293726 2003002783 229 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Esparreguera P0807500D 79.779,39 20/X/293719 2003002783 230 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 172.323,49 20/X/293707 2003002783 231 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Igualada P0810100H 95.735,27 20/X/293731 2003002783 232 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Òdena P0814200B 35.102,93 20/X/293700 2003002783 233 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Olèrdola P0814400H 20.742,64 20/X/293724 2003002783 234 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 12.658,33 20/X/293725 2003002783 235 G/80100/32000/46242 
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Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. Op. 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 62.759,79 20/X/293689 2003002783 236 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Olivella P0814700A 13.509,31 20/X/293674 2003002783 237 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Olost P0814800I 8.509,80 20/X/293723 2003002783 238 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Olvan P0814300J 8.190,68 20/X/293687 2003002783 239 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Oristà P0815000E 2.127,45 20/X/293720 2003002783 240 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Òrrius P0815200A 6.914,21 20/X/293698 2003002783 241 G/80100/32000/46242 

Ajuntament 
d'Ullastrell P0829000I 21.380,88 20/X/293832 2003002783 242 G/80100/32000/46242 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 
de Sant Miquel 

de Balenyà 

P0800314G 13.296,57 20/X/293721 

Condicionat 
a 

regularització 
comptable 

 G/80100/32000/46842 

Entitat Municipal 
Descentralitzada 

de Valldoreix 
P0800003F 44.676,46 20/X/293722 

Condicionat 
a 

regularització 
comptable 

 G/80100/32000/46842 

  12.787.847,50     
 
Tercer. DESESTIMAR per duplicitat les sol·licituds en el marc de la Línia 2 del 
Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, 
cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, que es relacionen a continuació: 
 

Ens destinatari NIF Ens Núm. Registre PMT 

Ajuntament de Calaf P0803100G 2040042142 

Ajuntament de Calders P0803400A 2040037201 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 2040038336 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 2040039574 

Ajuntament de Gelida P0809000C 2040044709 
 

Quart. APROVAR la disposició de la despesa de DOTZE MILIONS SET-CENTS VINT-
I-NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS I QUARANTA-SET CÈNTIMS 
(12.729.874,47 euros) per als ajuts de la Línia 2 del Programa complementari de 
sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 
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2018-2019, amb càrrec a l’aplicació G/80100/32000/46242 del vigent pressupost, 
segons la distribució que consta a l’apartat segon del present acord. 
 

Cinquè. REDUIR l’autorització de la despesa aprovada per l’acord de la Junta de 
Govern núm. 192/20 en la quantia total de CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS I TRES CÈNTIMS (57.973,03 euros), per als ajuts de la 
Línia 2 del Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, amb càrrec a l’aplicació 
G/80100/32000/46242 del vigent pressupost, per a què el crèdit torni a estar com a 
disponible i, si escau, poder autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les 
aplicacions que corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari (núm. operació 
2002900420). 
 

Sisè. APROVAR l’autorització de la despesa de CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS I TRES CÈNTIMS (57.973,03 euros), per als ajuts de la 
Línia 2 del Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/46842, com a conseqüència de la redistribució de la 
quantia que correspon assignar a l’aplicació pressupostària de les entitats municipals 
descentralitzades, tot condicionant-ho a la regularització comptable anterior. 
 

Setè. APROVAR la disposició de despesa de CINQUANTA-SET MIL NOU-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS I TRES CÈNTIMS (57.973,03 euros), per als ajuts de la 
Línia 2 del Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/46842, com a conseqüència de la redistribució de la 
quantia que correspon assignar a l’aplicació pressupostària de les entitats municipals 
descentralitzades, segons consta a la distribució que consta a l’apartat segon d’aquest 
acord, tot condicionant-ho a les regularitzacions comptables anteriors.  
 

Vuitè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació dels presents acords, i comunicar-los a la Base de Dades Nacional de 
subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.  
 

Novè. NOTIFICAR aquests acords als ens destinataris afectats.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

inclusió d’un nou recurs en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 

2020 i autoritzar la despesa que s’hi destinarà (Exp. núm. 2019/0015078).- 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 
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1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 
va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim 
jurídic i econòmic específic, i la convocatòria per a la concessió de recursos (acord 
núm. 5/20, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener 
de 2020). 

 
2. El règim del Catàleg, en el seu article 6, apartat 4, estableix que en el cas que en el 

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

 
3. La gerent de Serveis de Biblioteques, mitjançant informe de data 31/07/2020 que ha 

estat incorporat a l’expedient, ha proposat incloure dins el Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 un nou recurs per combatre els efectes de la COVID-
19, consistent en un fons de prestació. Els seus aspectes essencials es resumeixen 
a continuació: 
 

Nom del recurs: Suport a l'adquisició de llibres en català per a petits municipis. 

 

Descripció: Recurs destinat a fomentar la lectura pública en municipis petits sense 

biblioteca municipal; tot facilitant l'adquisició de llibres en català per posar a l'abast 

de la ciutadania a través d'equipaments municipals diferents de les biblioteques o 

bibliobusos, com poden ser les escoles, els casals d'avis, els centres de joves, etc. 

 

Els llibres adquirits han de passar a formar part de l'inventari de l'entitat receptora 

com a fons bibliogràfic. 

 

Aquest recurs s'ofereix a municipis sense l'obligatorietat de prestar servei de 

biblioteca pública (municipis de fins a 5.000 habitants) i que compleixin els requisits 

següents: 

 

- Tots els municipis de menys de 300 habitants que tenen escola de titularitat 

pública. 

- Tots els municipis entre 300 i 3.000 habitants. 

- Tots els municipis entre 3.001 i 5.000 habitants sense biblioteca ni bibliobús 

integrada/t a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. 

 

4. Un cop s’aprovi la inclusió dels nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020, l’acte d’aprovació de les concessions que se’n derivin serà 
promogut pel centre gestor de la Diputació de Barcelona i elevat a l’òrgan 
competent d’acord amb la seva naturalesa de fons de prestació. 

 
5. Per últim, s’ha detectat un error material en la transcripció del compromís de qualitat 

associat al recurs “Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de 
l'espai urbà degut a la COVID-19”, la inclusió del qual en el Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 va ser aprovada per la Junta de Govern de la 
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Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de juliol de 2020, mitjançant l’acord núm. 
296/20, i que cal rectificar. 

 
Fonaments de dret 

 
1. L’article 6, apartat 4, del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 

2020, aprovat per la Junta de Govern el 9 de gener (acord JG núm. 5/20, publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener de 2020) preveu la 
possibilitat de catalogació de nous recursos durant el decurs de l’exercici. 

 
2. L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre 
de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de 
desembre de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar, 
entre d’altres, el Catàleg de serveis i el seu règim. 

 
En virtut dels fets i fonaments de drets exposats, es proposa a la Junta de Govern que, 
per delegació de la Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 

Primer. APROVAR la inclusió en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 del recurs econòmic que s’indica en aquest acord, la fitxa del qual es conté a 
l’annex 1 que forma part del present dictamen. 
 

Núm. Recurs Classe Centre gestor 

1 Suport a l'adquisició de llibres en 
català per a petits municipis 

Fons de 
prestació 

Gerència de Serveis de 
Biblioteques 

 
Segon. APROVAR la convocatòria per a la concessió del recurs inclòs en el Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 aprovat en l’acord primer. 
 
Tercer. AUTORITZAR, per al recurs inclòs en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 aprovat en l’acord primer la despesa de cent dotze mil euros 
(112.000,00 euros), d’acord amb el detall següent: 
 

Unitat 
prestadora 

Número 
expedient 

SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Import 
2020 
(EUR) 

Import 
2021 
(EUR) 

Import total 
2020-2021 

(EUR) 

Operació 
comptable 

Gerència de 
Serveis de 

Biblioteques 
2020/12722 G/40200/33210/76280 112.000,00  112.000,00 

Condicionat a 
l’aprovació de 
la modificació 
de crèdit núm. 

19/2020 
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Quart. MODIFICAR el règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 
per tal d’establir la quantia individualitzada per a cada recurs aprovat a l’acord primer, 
en el sentit següent: 
 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 7 

 

S’afegeix: 

 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2020 (EUR) 
Import 2021 

(EUR) 

Gerència de Serveis 
de Biblioteques 

Suport a l'adquisició de llibres 
en català per a petits municipis 112.000,00  

 

Capítol 10. Terminis màxims i procediment de concessió 

 

S’afegeix: 

 

Recurs Classe 
Inici termini 
sol·licitud 

Finalització termini 
sol·licitud 

Procediment de 
concessió 

Suport a l'adquisició 
de llibres en català 

per a petits municipis 

Fons de 
prestació - - 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

 
Cinquè. RECTIFICAR l’error material detectat en la transcripció del compromís de 
qualitat associat al recurs “Neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà 
i de l'espai urbà degut a la COVID-19”, la inclusió del qual en el Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de 9 de juliol de 2020, mitjançant l’acord núm. 296/20, en el 
sentit següent: 
 

Annex 1, On diu: 

 

Garantir que un mínim del 80 % de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la 

simplicitat administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 

punts, però mai menys de 7. 

 

Annex 1, Ha de dir: 

 

Garantir que un mínim del 80 % de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la 

simplicitat administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 

punts, però mai menys de 7. 
 

Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 

Servei de Programació 

 

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

d’un Crèdit de Caixa, d’import 27.450 €, a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a 

finançar l'actuació local “Obres via pública”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 

anualitats (Exp. núm. 2020/0012178).- 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 Caldes d’Estrac va presentar en data 22 de juliol de 2020 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres via pública” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 

 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB 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 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 6.7.2017), 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 
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interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 
• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 

del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. 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, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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:  Ajuntament de Caldes d’Estrac 

Actuació:  “Obres via pública” 

Import crèdit:  27.450,00 EUR 

Interès:  0 % 

Tipus d’interès implícit* -0,03 % 

Interessos implícits estimats  - 41,23 EUR 

Anualitats:  10 
Referència: 55/2020 

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-set mil quatre-cents cinquanta 
euros (27.450,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

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.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Canyelles, per a 

finançar l'actuació local ”Inversions 2020”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 

anualitats (Exp. núm. 2020/0012806).- 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 3 d’agost de 2020 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Inversions 2020” la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 

 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB 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 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 6.7.2017), 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. 
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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, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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:  Ajuntament de Canyelles 

Actuació:  “Inversions 2020” 

Import crèdit:  200.000,00 EUR 

Interès:  0 % 

Tipus d’interès implícit* -0,16 % 

Interessos implícits estimats  -1.611,07 EUR 

Anualitats:  10 

Referència: 57/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2020 (BOE. núm. 211, de 05.08.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

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.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament d’Esplugues de 

Llobregat, per a finançar l'actuació local “Actuacions eficiència energètica 

enllumenat públic”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 

2020/0012338).- 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 d’Esplugues de Llobregat va presentar en data 24 de juliol de 2020 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Actuacions eficiència energètica 
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 d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB 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 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 6.7.2017), 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 
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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, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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:  Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

Actuació:  “Actuacions eficiència energètica enllumenat 

públic” 

Import crèdit:  175.000,00 EUR 

Interès:  0 % 

Tipus d’interès implícit* -0,03 % 

Interessos implícits estimats  -262,84 EUR 
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Anualitats:  10 

Referència: 56/2020 

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

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.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.413,41 €, a l'Ajuntament de Gelida, per a 

finançar l'actuació local “Obra en equipaments educatius i culturals”, al 0 % 

d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012962).- 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 
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 Gelida va presentar en data 7 d’agost de 2020 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Obra en equipaments educatius i culturals” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 

 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB 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 qual es defineix el principi de prudència financera aplicable 
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a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 
3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 

per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

• El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

 
• La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 

del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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:  Ajuntament de Gelida 

Actuació:  “Obra en equipaments educatius i culturals” 

Import crèdit:  25.413,41 EUR 

Interès:  0 % 
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Tipus d’interès implícit* -0,16 % 

Interessos implícits estimats  -204,71 EUR 

Anualitats:  10 

Referència: 59/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2020 (BOE. núm. 211, de 05.08.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-cinc mil quatre-cents tretze 
euros amb quaranta-un cèntim (25.413,41 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 

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.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa, d’import 76.410,71 €, a l'Ajuntament de Gelida, per a 

finançar l'actuació local “Camins rurals i treballs forestals”, al 0 % d'interès i a 

retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012966).- 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 Gelida va presentar en data 7 d’agost de 2020 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Camins rurals i treballs forestals” la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 

 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, 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 6.7.2017), 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, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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:  
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Ens local:  Ajuntament de Gelida 

Actuació:  “Camins rurals i treballs forestals” 

Import crèdit:  76.410,71 EUR 

Interès:  0 % 

Tipus d’interès implícit* -0,16 % 

Interessos implícits estimats  -615,51 EUR 

Anualitats:  10 

Referència: 60/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2020 (BOE. núm. 211, de 05.08.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de setanta-sis mil quatre-cents deu 
euros amb setanta un cèntim (76.410,71 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 

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.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.175,88 €, a l'Ajuntament de Gelida, per a 

finançar l'actuació local “Mobilitat ciutadana i renovació enllumenat”, al 0 % 

d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012967).- 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 Gelida va presentar en data 7 d’agost de 2020 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Mobilitat ciutadana i renovació enllumenat” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
Fonaments de dret 

 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
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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 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 6.7.2017), 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, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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:  Ajuntament de Gelida 

Actuació:  “Mobilitat ciutadana i renovació enllumenat” 

Import crèdit:  98.175,88 EUR 

Interès:  0 % 

Tipus d’interès implícit* -0,16 % 

Interessos implícits estimats  -790,84 EUR 

Anualitats:  10 

Referència: 61/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2020 (BOE. núm. 211, de 05.08.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de noranta-vuit mil cent setanta-cinc 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (98.175,88 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20201/94200/82120. 
 

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.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament d’Òdena, per a finançar 

l'actuació local “Finançament inversions obra 2020”, al 0 % d'interès i a retornar 

en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012109).- 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 d’Òdena va presentar en data 21 de juliol de 2020 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Finançament inversions obra 2020” 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 d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB 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 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 6.7.2017), 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, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
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de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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:  Ajuntament d’Òdena 

Actuació:  “Finançament inversions obra 2020” 

Import crèdit:  150.000,00 EUR 

Interès:  0 % 

Tipus d’interès implícit* -0,03 % 

Interessos implícits estimats  -225,29 EUR 

Anualitats:  10 

Referència: 54/2020 

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent-cinquanta mil euros 
(150.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

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.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a l'Ajuntament de la Torre de 

Claramunt, per a finançar l'actuació local “Inversió en infraestructura de 

serveis”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats. (Exp. núm. 2020/0012939).- 
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 la Torre de Claramunt va presentar en data 6 d’agost de 2020 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversió en infraestructura de serveis” la 
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qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

Fonaments de dret 

 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB 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 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 6.7.2017), 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, perquè sigui consultable pels interessats. 
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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:  Ajuntament de la Torre de Claramunt 

Actuació:  “Inversió en infraestructura de serveis” 

Import crèdit:  100.000,00 EUR 

Interès:  0 % 

Tipus d’interès implícit* -0,16 % 

Interessos implícits estimats  -805,53 EUR 

Anualitats:  10 

Referència: 58/2020 

* d’acord amb la Resolució de 04.08.2020 (BOE. núm. 211, de 05.08.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent mil euros (100.000,00 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.174,99 €, a l'Ajuntament de Torrelavit, per a 

finançar l'actuació local “Consolidació de l’estructura i restauració del pont de 

les escoles de Torrelavit”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 

2020/0008157).- 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 Torrelavit va presentar en data 28 d’abril de 2020 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Consolidació de l’estructura i restauració del pont de 
les escoles de Torrelavit” la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 

 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB 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 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 6.7.2017), 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, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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:  Ajuntament de Torrelavit 

Actuació:  “Consolidació de l’estructura i restauració del 

pont de les escoles de Torrelavit” 

Import crèdit:  85.174,99 EUR 

Interès:  0 % 

Tipus d’interès implícit* -0,03 % 

Interessos implícits estimats  -127,93 EUR 

Anualitats:  10 

Referència: 16/2020 

* d’acord amb la Resolució de 03.07.2020 (BOE. núm. 184, de 04.07.2020) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-cinc mil cent setanta-
quatre euros amb noranta-nou cèntims (85.174,99 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, atorgat 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: 
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“Fets 

 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 

 
2. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va presentar en data 11 de 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. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de setembre de 2019 

va concedir el préstec que es detalla: 
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  

Actuació:  Rampa accés a passarel.la (Rosaleda) 

Import crèdit:  175.000,00 EUR 

Interès:  0 % 

Tipus d’interès implícit* -0,21 % 

Interessos implícits estimats  -1.854,21 EUR 

Anualitats:  10 
Referència: 57/2019 

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 6/08/.2019) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
I va autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

4. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la Diputació de Barcelona van signar el 
conveni el 31 de d’octubre de 2019. 
 

5. La despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120 es va incorporar al pressupost 2020, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20201/94200/82120. 
 

6. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va presentar en data 16 de juliol de 2020 
una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la 
Caixa de Crèdit 57/2019 de la inversió “Rampa accés a passarel.la (Rosaleda)” amb 
registre d’entrada E/008738-2020 

 
Fonaments de dret 

 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
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condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015) 

 
2. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 

 
Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de 
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  

Actuació:  Rampa accés a passarel.la (Rosaleda) 

Import crèdit:  175.000,00 EUR 

Interès:  0 % 

Tipus d’interès implícit* -0,21 % 

Interessos implícits estimats  -1.854,21 EUR 

Anualitats:  10 
Referència: 57/2019 

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2019 (BOE. núm. 187, de 6/08/.2019) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual 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 qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 1903003302 d’import cent setanta-cinc mil 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120, (antiga aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120). 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2019/0013541.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 

subvenció per import de 9.996,05 €, a l'Ajuntament de Canet de Mar, amb 

l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 

finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010938).- 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: 
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“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 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 Canet de Mar presentà en data 30/06/2020 una sol·licitud d'un 

préstec de 215.000,00 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 Canet de Mar. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 215.000,00 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 0,830 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
215.000,00 euros amb una subvenció d’import de 9.996,05 euros. 

 
Fonaments de dret 
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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 van ser aprovades 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. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

 
4. 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. 
 
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 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 2020. 

 
6. 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. 

 
7. 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, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
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l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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 d’una subvenció per import de 9.996,05 euros a 
l'Ajuntament de Canet de Mar per finançar el tipus d’interès del 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 30/06/2020. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Canet de Mar, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS).” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 

subvenció per import de 113.908,52 €, a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 

amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 

per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0009349).- 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 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 Vilafranca del Penedès presentà en data 29/05/2020 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.450.000,00 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 Vilafranca del 
Penedès. 

 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.450.000,00 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 0,830 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.450.000,00 euros amb una subvenció d’import de 113.908,52 euros. 

 
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 van ser aprovades 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. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

 
4. 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. 
 
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 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 2020. 

 
6. 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. 

 
7. 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, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 
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9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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 d’una subvenció per import de 113.908,52 euros a 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per finançar el tipus d’interès del 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 
29/05/2020. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb 
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS).” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 

subvenció per import de 25.848,68 €, a l'Ajuntament de Vilanova del Camí, amb 

l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 

finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0012798).- 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. 
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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 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 Camí presentà en data 03/08/2020 una sol·licitud d'un 

préstec de 782.121,73 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 Camí. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 782.121,73 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 0,59 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
782.121,73 euros amb una subvenció d’import de 25.848,68 euros. 

 
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 van ser aprovades 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. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

 
4. 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. 
 
5. En la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 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 2020. 

 
6. 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. 

 
7. 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, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 

delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicat al BOPB 
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de 19.12.2019), és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, 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 d’una subvenció per import de 25.848,68 euros a 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí per finançar el tipus d’interès del 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 03/08/2020. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer.- 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 Camí, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS).” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

 

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

diversos equipaments informàtics com a efectes no utilitzables, donar-los de 

baixa de l’Inventari de Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a l’Ajuntament de 

Sitges (Exp. núm. 2020/0011626).- 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 

 

L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, a proposta de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, ha de tramitar l’expedient administratiu per donar 
de baixa de l’Inventari de la Diputació de Barcelona, 30 ordinadors i cedir-los 
gratuïtament a l’Ajuntament de Sitges per a la prestació dels seus serveis d’acord amb 
la sol·licitud presentada el 20 de maig de 2020.  
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L’Ajuntament de Sitges està inscrit en el registre especial previst a la base cinquena de 
les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles no utilitzables per 
la Diputació”, aprovades pel Ple de la corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB 
núm. 35 del 9.2.1996).  
 
Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe preceptiu 
relatius a la baixa per cessió de material informàtic. 
 
Vist que els esmentats béns no poden ésser d’utilitats per a cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el que disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no 
utilitzables. 
 
Vist el que estipula la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de Presidència núm. 14600/19 de data 16 de desembre de 2019 (publicada al 
BOPB de 19 de desembre de 2019) sobre les competències de la Presidència a favor 
de la Junta de Govern (punt 3, subapartat 2.d) en virtut del qual “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)”. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents  
 

ACORDS 

 

Primer.- DECLARAR els béns relacionats a l’annex, els quals seran cedits a 
l’Ajuntament de Sitges, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de 
béns mobles” BOPB núm. 35, del 9.2.1996).   
 

Actiu Fet 
econòmic 

Data 
 fet 

Família 
morfològica Descripció Base Amortització 

acumulada 
Valor 
Net 

 
F169702 H240609 01/06/2011 310102 

30 Ordinadors 
HP Comp.8000 30.825,65 € 30.825,65 € 0,00 € 

 

Segon.- DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial i la seva comptabilització. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la cessió gratuïta dels béns relacionats a l’annex a 
l’Ajuntament de Sitges a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los. 
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Quart.- CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de l’Ajuntament de Sitges que haurà de ser notificada a la Diputació 
de Barcelona. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’interessat.” 
 
Subdirecció d’Edificació 

 

20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

substitució de la instal·lació elèctrica de distribució de força i el cablejat de la 

xarxa de dades a les plantes 4a, 5a, 8a i 9a de l’edifici Can Serra”, amb un 

pressupost total de 412.542,01 €, 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 (Exp. núm. 2019/0019031).- 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. Les instal·lacions elèctriques de distribució de força i la xarxa de dades de les 

plantes 4a, 5a, 8a i 9a de l’edifici de Can Serra, propietat de la Diputació de 
Barcelona, són obsoletes i no s’adeqüen al que disposa el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió, per una banda, i no responen als requeriments de qualitat i 
velocitat que necessiten els equips informàtics i els usuaris de l’edifici, per una altra, 
ja que són les instal·lacions d’origen.  

 
2. Per donar resposta a aquesta necessitat, la Subdirecció d’Edificació ha encarregat 

la redacció del “Projecte de substitució de la instal·lació elèctrica de 

distribució de força i el cablejat de la xarxa de dades a les plantes 4a, 5a, 8a i 

9a de l’edifici Can Serra” (P19CS2253), per tal d’adequar la instal·lació elèctrica a 
la normativa actual i que la xarxa de dades permeti als usuaris desenvolupar la 
seva activitat amb els nivells de qualitat i velocitat que requereix la Direcció de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.  

 
3. El projecte de referència té un pressupost de 340.943,81 €, IVA exclòs, que més el 

21 % d’IVA per import de 71.598,20 €, resulta per un pressupost total de 
412.542,01 €, 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. 

 
4. D’acord amb l’informe emès des del Servei de Manteniment d’Edificis, les obres 

esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment, ja que 
tenen per objecte la substitució de la instal·lació elèctrica de distribució de força, 
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que és obsoleta i no s’adequa a la normativa actual, i la del cablejat de la xarxa de 
dades, que no s’adequa a les necessitats pròpies al seu ús. Totes dues 
instal·lacions són, a més, instal·lacions complementàries de l’edifici de Can Serra.  

 
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) i l’article 232.5 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic estableixen 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 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
14600/19, de data 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de desembre 
de 2019. 

 
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 de substitució de la instal·lació elèctrica de 

distribució de força i el cablejat de la xarxa de dades a les plantes 4a, 5a, 8a i 9a 

de l’edifici Can Serra” (P19CS2253), amb un pressupost de 340.943,81 €, IVA 
exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de 71.598,20 €, resulta per un pressupost 
total de 412.542,01 €, 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.” 
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Documents vinculats 
 
Projecte(3c21a387f63296467e93) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 TAULE ESTRUCH, JORDI (FIRMA) 30/07/2020, 10:30 
Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Saúl Novoa Ariza  31/07/2020, 13:15 
 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 

Direcció de Serveis de Formació Local 

 

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

l’addenda al conveni marc de col·laboració formalitzat entre la Diputació de 

Barcelona i l’Associació pel dret a morir dignament, en matèria de formació per 

fomentar la cultura del dret a la mort digna i l’extensió entre la població del 

Document de Voluntats Anticipades (DVA) en els municipis de la demarcació de 

Barcelona i la pròpia Diputació (Exp. núm. 2019/8788).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals 
i Cohesió Territorial, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 

 

1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis de Formació, duu a 
terme una exhaustiva oferta formativa destinada a satisfer les necessitats de 
formació tant del personal propi i dels ens dependents de la Diputació, com del 
personal al servei dels ens locals de la demarcació de Barcelona. Es tracta 
d’accions formatives promogudes per la mateixa Direcció i pels diferents Àmbits 
Promotors de Formació de la corporació. 

 
2. La Direcció de Serveis de Formació pot abordar aquestes necessitats oferint 

accions formatives ja dissenyades o bé amb el disseny d’accions formatives a 
mida, que acompanyin la preparació, implantació i consolidació dels projectes 
estratègics de canvi organitzatiu o dels models de gestió corporativa. 

 
3. Aquestes actuacions tenen la finalitat d’impulsar la millora de la qualificació 

professional dels empleats de la Diputació de Barcelona i dels empleats públics 
locals, per tal d’assolir l’eficàcia de l’administració local en la prestació de serveis 
que garanteixin la qualitat de vida de la ciutadania, alhora que doni suport al 
personal propi, en el seu desenvolupament professional. 

 
4. En data 26 d’abril de 2018 va ser aprovada pel Ple de la Diputació una declaració 

en suport al dret a morir dignament que instava el Parlament i el Govern de la 
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Generalitat, així com també al Congrés de Diputats, a emprendre determinades 
accions relacionades amb el dret a morir dignament i a l’extensió entre la població 
del document de voluntats anticipades. 

 
5. En aquesta mateixa declaració la Diputació es comprometia: 
 

1. A oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors dels ens locals de 
la demarcació (serveis socials, centres culturals, policia municipal, residències, 
centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al 
final de la vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades (en 
endavant DVA). 

 
2. Divulgar aquests acords, així com el DVA, i impulsar conjuntament amb els ens 

locals de la demarcació xerrades informatives i activitats a centres 
assistencials, educatius i culturals, campanyes en els mitjans de comunicació 
locals i edició de pamflets o tríptics, que estaran disponibles als punts 
d’informació municipals. 

 
6. L’Associació pel dret a morir dignament (en endavant DMD) és una entitat sense 

ànim de lucre fundada l'any 1984 que defensa la llibertat de tota persona a decidir 
el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan pateix un 
deteriorament irreversible i un sofriment insuportable. Segons els seus estatuts, 
les seves finalitats són:  

 
a) Promoure el dret de tota persona a disposar en llibertat del seu cos i de la seva 

vida i a escollir, lliurement i legal, el moment i els mitjans per finalitzar-la. 
b) Defensar, de manera especial, el dret dels malalts amb malalties terminals o 

irreversibles a, arribat el moment, morir pacíficament i sense patiment, si 
aquest és el seu desig. 

 
7. L’Associació pel dret a morir dignament per a la consecució dels seus objectius 

duu a terme les següent activitats: 
 

a) Recolzar investigacions relacionades amb la mort i la llibertat de l’ésser humà 
per escollir racionalment el seu destí personal. 

b) Promoure un clima de opinió pública favorable i tolerant amb els fins de 
l’Associació actuant legalment i amb el màxim respecte envers les diferents 
opinions. 

c) Defensar especialment els drets dels malalts a estar informats sobre el 
diagnòstic i el tractament de la seva malaltia, en termes que pugui entendre, i a 
prendre les decisions sobre el seu tractament, inclòs el dret de rebutjar-lo, com 
també a disposar dels mitjans que es considerin necessaris per evitar-los el 
sofriment. 

d) Difondre el Document de Voluntats Anticipades o Testament Vital i vetllar pel 
seu compliment i pel respecte d’aquestes decisions preses de forma anticipada. 
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e) Qualsevol altra activitat legal amb la intenció d’assolir els objectius de 
l’Associació. 

f) Cercar el reconeixement legal i social dels drets esmentats.  
 

8. En data 8 d’octubre de 2019 es va signar el conveni marc en l’àmbit de la formació 
entre la Diputació de Barcelona i l’Associació pel dret a morir dignament per definir 
el règim de col·laboració per al foment de la cultura del dret a la mort digna, del 
coneixement dels drets al final de la vida i de l’extensió entre la població del DVA 
en els municipis de la demarcació de Barcelona i la pròpia Diputació, aprovat per 
Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 30 de maig de 2019 (reg. Reg. 
AJG 248/19).  

 
9. La vigència del conveni signat s’establia fins el 31 de desembre de 2022. No 

obstant, tal com s’estableix al Pacte cinquè del conveni signat, per mutu acord de 
les parts podran introduir, les modificacions als pactes que es considerin adients, 
les quals hauran de ser aprovades pels òrgans corresponents i s’incorporaran com 
annex a aquest conveni. 

 
10. Les obligacions de les parts, establertes al pacte segon del conveni signat eren: 

 
“Compromisos de DMD 
 

DMD es compromet a: 

 

a) Facilitar formadors per a les sessions destinades al personal de Diputació i dels 

municipis de la demarcació sobre el coneixement del dret a la mort digna, dels 

drets al final de la vida i de la promoció del DVA. 

b) Facilitar persones amb formació per a xerrades als centres cívics i socials, 

biblioteques municipals, associacions de malalts i malaltes, CEIP, etc. dels 

municipis de la demarcació. 

c) Participar en les jornades i actes de tot tipus en què la seva presència sigui 

requerida per Diputació. 

d) Incorporar en totes les comunicacions i informacions que es facin de les 

activitats desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que 

aquestes es presentin, l’anagrama i el logo de la Diputació de Barcelona, així 

com el text: “en col·laboració amb la Diputació de Barcelona”, juntament amb la 

resta d’anagrames i logos que siguin escaients. 

e) Nomenar la persona que formarà part de la Comissió Tècnica de Seguiment 

del conveni per part del DMD. 

 

Compromisos de la Diputació al pacte segon,  
 

Durant la vigència del present conveni la Diputació es compromet a: 
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a) Programar i incloure en els programes de formació (BAF) sessions sobre el 

tema objecte d’aquest conveni, de manera que durant la seva vigència i la de 

les seves pròrrogues en el seu cas, com a mínim del personal diana 

(treballadors/es i educadors/es socials, personal de les OAC i de centres 

culturals, sanitaris i socials) hagi rebut aquesta formació. 

b) Nomenar la persona que formarà part de la Comissió Tècnica de Seguiment 

del conveni per part de la Diputació de Barcelona.” 

 

11. D’acord amb les respectives atribucions, totes les parts consideren necessari 
ampliar les obligacions i compromisos de les parts a fi d’un millor compliment dels 
objectius del conveni marc signat, afegint al pacte segon les següents: 

 
“Compromisos de DMD 
 

DMD es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a: 

 

a) Facilitar material propi de DMD per als punts d’informació al públic de la 

Diputació de Barcelona quan li fos demanat. 

b) Assessorar sobre la informació a emetre per la Diputació a través de tots els 

seus medis i per a l’ús dels municipis de la demarcació. 

c) Facilitar a la Diputació de Barcelona els permisos i autoritzacions necessaris 

perquè pugui editar i utilitzar una còpia de l’exposició “La mort, digna i 

il·lustrada”.  

d) Assessorar i col·laborar en les activitats a fer per incrementar el nombre de 

ciutadans amb DVA, d’acord amb models de ciutat experimentats amb èxit. 

 
Compromisos de la Diputació 
 

a) Dissenyar material de difusió sobre el DVA i el dret a una mort digna, i posar-

los a disposició dels ajuntaments de manera que aquells que ho desitgin 

puguin imprimir-ho amb el seu propi logo. 

b) Tenir propaganda i material propi o de DMD a disposició de la ciutadania en 

tots els centres de la Diputació on es produeixi atenció al públic. 

c) Dissenyar un programa de divulgació del dret a la mort digna i del DVA tant 

intern com extern, a través dels medis de què disposa, que inclogui la 

divulgació d’un model de DVA entre els ajuntaments de la demarcació. 

d) Editar una còpia de l’exposició “La mort, digna i il·lustrada” per a ús i 

programació de la distribució de la pròpia Diputació entre els ajuntaments de la 

demarcació. 

e) Proposar a DMD un calendari d’activitats i de xerrades en aquells centres 

públics en què Diputació tingui possibilitat de programar activitats. 

f) Fomentar el creixement del nombre de ciutadans de la demarcació que tenen 

fet el DVA a través de programes pilot. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

g) Qualsevol altra acció interna o externa que contribueixi a la divulgació entre 

treballadors i ciutadans de la importància i significat del DVA i de la cultura del 

dret a una mort digna”. 

 
Fonaments de dret 

 

1. El foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del 
nucli competencial de les Diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
2. L’article 6.1) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

exclou del seu àmbit d’aplicació els convenis el contingut dels quals no estigui 
comprès en el dels contractes regulats en la mateixa Llei.  

 
3. Vist que l’article 47.1 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, estableix que no tindran la consideració de convenis ni els protocols 
generals d’actuació ni els instruments similars que suposin simples declaracions 
d’intencions de contingut general o bé que expressin la voluntat de les 
administracions i parts subscriptores d’actuar per a un objectiu comú. 

 
4. Vist l’article 110.2 de lla Llei 26/2010 que fixa el contingut dels protocols generals. 
 
5. La Base 33 de les Bases d’execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 

per a l’exercici 2020 estableix La Diputació podrà signar convenis de col·laboració 
amb qualsevol entitat, pública o privada, com a fórmula de gestió de qualsevol de 
les competències de la corporació, llevat que el seu objecte estigui inclòs en els 
contractes regulats a la Llei de contractes i en concret en el apartat 10 La 
modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, amb caràcter 
general, l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent addenda. 

 
6. És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 

l’apartat 3.4.k).1 de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i i delegacions de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de 
desembre de 2019, publicada al BOPB el dia 19 de desembre de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa que 
s’elevi a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR l’addenda al conveni marc en l’àmbit de la formació, signat el 8 
d’octubre de 2019, amb l’Associació pel dret a morir dignament (DMD) per definir el 
règim de col·laboració per al foment de la cultura del dret a la mort digna, del 
coneixement dels drets al final de la vida i de l’extensió entre la població del Document 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

de voluntats anticipades (DVA) en els municipis de la demarcació de Barcelona i la 
pròpia Diputació, modificant el pacte segon que detalla els compromisos i obligacions 
de les parts, el text literal de la qual és el següent: 
 

“ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’ASSOCIACIÓ PEL DRET A MORIR DIGNAMENT, EN MATÈRIA DE 
FORMACIÓ PER FOMENTAR LA CULTURA DEL DRET A LA MORT DIGNA I 
L’EXTENSIÓ ENTRE LA POBLACIÓ DEL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES 
(DVA), EN ELS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIO DE BARCELONA I LA PRÒPIA 
DIPUTACIÓ” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb NIF P0800000B i domicili a Rbla. 
Catalunya 126 de Barcelona (CP 08008), representada pel Sr. Josep Arimany i Manso, 
President delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, d’acord amb 
l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegacions de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, publicada al BOPB el 
dia 19 de desembre de 2019. 
 
El Secretari delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, assisteix al President delegat de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març, (BOPB 16.3.2020), als efectes de 
donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 
(BOE 17.3.2018) pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local 
amb habilitació de caràcter nacional.  
 
D’altra part l’ASSOCIACIÓ PEL DRET A MORIR DIGNAMENT – CATALUNYA (en 
endavant, DMD), amb NIF G63334510 i domicili a Av Portal de l'Àngel, 7 de Barcelona (CP 
08002), representada per la Sra. Isabel Alonso Dávila en qualitat de Presidenta, d’acord 
amb el nomenament establert per l’Assemblea General ordinària d’aquesta entitat en sessió 
celebrada el 22 de març de 2018.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
I. En data 26 d’abril de 2018 va ser aprovada pel Ple de la Diputació una declaració en 

suport al dret a morir dignament que instava el Parlament i el Govern de la Generalitat, 
així com també al Congrés de Diputats, a emprendre determinades accions 
relacionades amb el dret a morir dignament i a l’extensió entre la població del document 
de voluntats anticipades. 

 
II. En aquesta mateixa declaració la Diputació es comprometia a: 
 

• A oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors dels ens locals de la 
demarcació (serveis socials, centres culturals, policia municipal, residències, centres 
de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i 
el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades (en endavant DVA). 
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• Divulgar aquests acords, així com el DVA, i impulsar conjuntament amb els ens 
locals de la demarcació xerrades informatives i activitats a centres assistencials, 
educatius i culturals, campanyes en els mitjans de comunicació locals i edició de 
pamflets o tríptics, que estaran disponibles als punts d’informació municipals. 
. 

III. Que els convenis de les administracions públiques estan regulats per la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
IV. L’expedient inclou la memòria justificativa preceptiva de l’Addenda prevista a l’art. 50.1 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la minuta de 
l’Addenda al conveni va ser aprovada per Acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data  .............................................. 

 
V. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda al conveni al Registre de 

Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment 
del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquesta addenda al conveni de col·laboració, que es regirà 
pels següents: 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte de l’addenda al conveni 
 
Modificar el Pacte segon del conveni en el sentit d’ampliar les obligacions i compromisos de 
les parts a fi d’un millor compliment dels objectius del conveni marc signat, de la manera 
següent: 
 
“Obligacions i compromisos de les parts 
 
Compromisos de DMD 
 
DMD es compromet a: 

 
a) Facilitar formadors per a les sessions destinades al personal de Diputació i dels 

municipis de la demarcació sobre el coneixement del dret a la mort digna, dels drets al 
final de la vida i de la promoció del DVA. 

b) Facilitar persones amb formació per a xerrades als centres cívics i socials, biblioteques 
municipals, associacions de malalts i malaltes, CEIP, etc. dels municipis de la 
demarcació. 

c) Participar en les jornades i actes de tot tipus en què la seva presència sigui requerida 
per Diputació. 

d) Incorporar en totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats 
desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es 
presentin, l’anagrama i el logo de la Diputació de Barcelona, així com el text: “en 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona”, juntament amb la resta d’anagrames i 
logos que siguin escaients. 
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e) Nomenar la persona que formarà part de la Comissió Tècnica de Seguiment del 
conveni per part del DMD. 

f) Facilitar material propi de DMD per als punts d’informació al públic de la Diputació de 
Barcelona quan li fos demanat. 

g) Assessorar sobre la informació a emetre per la Diputació a través de tots els seus 
medis i per a l’ús dels municipis de la demarcació. 

h) Facilitar a la Diputació de Barcelona els permisos i autoritzacions necessaris perquè 
pugui editar i utilitzar una còpia de l’exposició “La mort, digna i il·lustrada”.  

i) Assessorar i col·laborar en les activitats a fer per incrementar el nombre de ciutadans 
amb DVA, d’acord amb models de ciutat experimentats amb èxit. 

 
Compromisos de la Diputació 
 
Durant la vigència del present conveni la Diputació es compromet a: 

 
a) Programar i incloure en els programes de formació (BAF) sessions sobre el tema 

objecte d’aquest conveni, de manera que durant la seva vigència i la de les seves 
pròrrogues en el seu cas, com a mínim del personal diana (treballadors/es i 
educadors/es socials, personal de les OAC i de centres culturals, sanitaris i socials) 
hagi rebut aquesta formació. 

b) Nomenar la persona que formarà part de la Comissió Tècnica de Seguiment del 
conveni per part de la Diputació de Barcelona. 

c) Dissenyar material de difusió sobre el DVA i el dret a una mort digna, i posar-los a 
disposició dels ajuntaments de manera que aquells que ho desitgin puguin imprimir-ho 
amb el seu propi logo. 

d) Tenir propaganda i material propi o de DMD a disposició de la ciutadania en tots els 
centres de la Diputació on es produeixi atenció al públic. 

e) Dissenyar un programa de divulgació del dret a la mort digna i del DVA tant intern com 
extern, a través dels medis de què disposa, que inclogui la divulgació d’un model de 
DVA entre els ajuntaments de la demarcació. 

f) Editar una còpia de l’exposició “La mort, digna i il·lustrada” per a ús i programació de la 
distribució de la pròpia Diputació entre els ajuntaments de la demarcació. 

g) Proposar a DMD un calendari d’activitats i de xerrades en aquells centres públics en 
què Diputació tingui possibilitat de programar activitats. 

h) Fomentar el creixement del nombre de ciutadans de la demarcació que tenen fet el 
DVA a través de programes pilot. 

i) Qualsevol altra acció interna o externa que contribueixi a la divulgació entre 
treballadors i ciutadans de la importància i significat del DVA i de la cultura del dret a 
una mort digna. 

 
Segon. Transparència 
 
En compliment a les obligacions de publicitat previstes a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquesta addenda al 
conveni es trametrà al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat 
de Catalunya 
 
I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquesta addenda”  
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’Associació pel dret a morir dignament. 
 

Quart. TRAMETRE l’addenda al conveni, un cop signada, 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.” 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 

Arquitectònic 

 

22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del Projecte 

bàsic i executiu de restauració de la muralla de llevant del monestir de Sant 

Cugat del Vallès (Exp. núm. 2017/12161).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 

 
1. Amb l’objectiu de protegir, recuperar, posar en valor i adequar a la visita pública la 

muralla de llevant del Monestir de Sant Cugat del Vallès, conjunt monumental 
catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, el Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i 
Patrimoni Arquitectònic, de la Diputació de Barcelona, ha redactat el Projecte bàsic 

i executiu de restauració de la muralla de llevant del monestir de Sant Cugat 

del Vallès. 
 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de tres-cents 

setanta-un mil nou-cents euros amb vuitanta-tres cèntims (371.900,83 €), IVA 
exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA de 78.099,17 €, resulta tenir un pressupost 
total de 450.000,00 €, que conté l’estudi de seguretat i salut. 

 

3. El referit projecte queda exempt del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, 
per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos en la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com 
projectes. 

 
4. Que, per tant, és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres citat, fent-ne 

exposició pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
5. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
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6. Si dins el termini de d’informació pública es formulessin al·legacions, quedarà 

suspès el termini de 6 mesos per dictar una resolució sobre l’aprovació definitiva del 
projecte, comptat des de la data de la resolució de la seva aprovació inicial, 
Aquesta suspensió operarà des de la data de presentació de l’escrit d’al·legacions 
en el Registre de la Diputació. 

 
Fonaments de dret 

 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a 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, per delegació del Ple. 
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En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte bàsic i executiu de restauració de la 

muralla de llevant del monestir de Sant Cugat del Vallès, amb un pressupost de 
tres-cents setanta-un mil nou-cents euros amb vuitanta-tres cèntims (371.900,83 €), 
IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA de 78.099,17 €, resulta tenir un pressupost 
total de 450.000,00 €. 
 
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 

Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte, que es determina en 
virtut de la present resolució, esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR la present Resolució a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(e3219b8bbfb98f14fd76) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  Ileana Mihaela Manea DNI(TCAT)  30/07/2020, 16:50 
Tècnic/a del Servei Promotor  Jose Luis Sanz Botey (TCAT)  30/07/2020, 17:31 
Responsable directiu Servei  Jose Luis Sanz Botey (TCAT)  30/07/2020, 17:32 
Promotor  
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 

23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovació la 

revocació inicial de les subvencions atorgades als Ajuntaments de Cabrils, 

Cardedeu, les Masies de Voltregà, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa Maria 

de Palautordera, Vacarisses i Granollers, per a la instal·lació de calderes i/o 

xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestals, llenya o pèl·lets 

(Exp. núm. 2018/7037).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 

 
1. El 10 de maig de 2018, la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de Junta de 

Govern, va aprovar la convocatòria (núm. 201820185120009963) que incorpora 
les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient per a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals 
alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019. 
En les bases específiques es va preveure un termini d’execució fins el 30 de 
setembre de 2019 i de justificació fins el 16 d’octubre de 2019. 
 

2. Posteriorment, per acord de Junta de Govern de 19 de juliol es va aprovar la 
concessió de les subvencions de referència a diferents ajuntaments, entre els 
quals hi consten els Ajuntaments de Cabrils per un import de 133.157,54 €, 
Cardedeu per un import de 86.542,55 €, les Masies de Voltregà per un import de 
37.306,73 €, Manresa per un import de 152.902,64 €, Sant Boi de Llobregat per un 
import de 233.540,73 €, Santa Maria de Palautordera per un import de 
210.804,67 €, Vacarisses per un import de 67.011,76 € i Granollers per un import 
de 199.498,57  €. 

 
3. L’Ajuntament de Granollers va justificar la quantitat de 136.835,26 €, la qual els hi 

fou abonada, quedant pendents de justificar els 62.663,31 € restants. La resta 
d’Ajuntaments esmentats no han justificat les quantitats concedides. 

 
4. Tenint en compte que el termini per justificar va finalitzar el passat 16 d’octubre de 

2019 d’acord amb l’establert en les bases específiques, procedeix revocar les 
subvencions concedides esmentades en la seva totalitat pel que fa als 
Ajuntaments de Cabrils, Cardedeu, les Masies de Voltregà, Manresa, Sant Boi de 
Llobregat, Santa Maria de Palautordera i Vacarisses, i revocar parcialment la 
subvenció concedida a l’Ajuntament de Granollers en la quantitat no justificada 
esmentada en l’apartat tercer. 
 

5. Les quantitats concedides per al 2018 van ser les següents: 
 

Ajuntament de Cabrils 13.315,75 € 
Ajuntament de Cardedeu 8.654,26 € 
Ajuntament de les Masies de Voltregà 3.730,67 € 
Ajuntament de Manresa 15.290,26 € 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 23.354,07 € 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 21.080,47 € 
Ajuntament de Vacarisses 6.701,18 € 
Ajuntament de Granollers 19.949,87 € 
 
Atès que aquestes quantitats no es van incorporar com a romanents, no procedeix 
fer ajustament comptable. 
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6. Les quantitats concedides per al 2019 van ser les següents:  

 
Ajuntament de Cabrils 119.841,79 € 
Ajuntament de Cardedeu 77.888,29 € 
Ajuntament de les Masies de Voltregà 33.576,06 € 
Ajuntament de Manresa 137.612,38 € 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 210.186,66 € 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 189.724,20 € 
Ajuntament de Vacarisses 60.310,58 € 
Ajuntament de Granollers 179.548,70 € 
 
Atès que les quantitats concedides es van incorporar com a romanents per al 
pressupost 2020, cal revertir el crèdit dels imports esmentats en la seva totalitat 
per als Ajuntaments de Cabrils, Cardedeu, les Masies de Voltregà, Manresa, Sant 
Boi de Llobregat, Santa Maria de Palautordera i Vacarisses, i la quantitat no 
justificada de 62.663,31 € corresponent a l’Ajuntament de Granollers, a la partida 
G/90100/17210/76200 del pressupost de 2020, essent la quantitat total de 
891.803,27 €. 

 
Fonaments de dret 

 
1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (en endavant 

OGS), va ser aprovada per acord del Ple de data 30 de març de 2017, acord que 
va esdevenir definitiu en no haver-se formulat reclamacions, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província el dia 9 de maig de 2017. 

 
3. Per acord de Junta de Govern núm. 230/18, de data 10 de maig de 2018, es va 

aprovar la convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions a diversos 
ajuntaments de la província de Barcelona, per a la instal·lació de calderes i/o 
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, pels 
anys 2018 i 2019. 

 
4. L’OGS estableix al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és la forma 

ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 
22 de la LGS. 
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5. L’article 23.2 de la LGS regula la convocatòria iniciada d’ofici per l’òrgan 

competent en els procediments de concessió en règim de concurrència 
competitiva. Tanmateix, l’OGS preveu en el Títol V la regulació corresponent al 
procediment de concurrència competitiva. 

 
6. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS, i a l’article 
19.2 de l’OGS, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), es va publicar en data 17 de maig de 2018 un extracte 
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació 
398578. 

 
7. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS, 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), es va comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 
com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
8. L’article 48 de l’Ordenança preveu la revocació de les subvencions concedides. 

 
9. Vist l'article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, que preveu que l'òrgan administratiu que 
iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la forma del seu inici, 
podrà disposar, d'ofici o a instància de part, la seva acumulació a altres amb els 
que guardi identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix 
òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment. 

 
10. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 

Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 
3.3 b) de la Refosa núm. 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, dictada en execució del Decret número 14600 de data 16 de desembre de 
2019, i publicada al BOPB de data 19 de desembre de 2019.  
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En virtut de tot això, es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents: 

 

ACORDS 

 
Primer. APROVAR la revocació inicial de les subvencions concedides en la seva 
totalitat als Ajuntaments de Cabrils, Cardedeu, les Masies de Voltregà, Manresa, Sant 
Boi de Llobregat, Santa Maria de Palautordera i Vacarisses, d’acord amb els imports 
següents: 
 

Ajuntament de Cabrils 133.157,54 € 
Ajuntament de Cardedeu 86.542,55 € 
Ajuntament de Les Masies de Voltregà 37.306,73 € 
Ajuntament de Manresa 152.902,64 € 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 233.540,73 € 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 210.804,67 € 
Ajuntament de Vacarisses 67.011,76 € 

 
Segon. APROVAR la revocació inicial i parcial de la subvenció concedida a 
l’Ajuntament de Granollers en la quantitat no justificada, per import de seixanta-dos mil 
sis-cents seixanta tres euros, amb trenta-un cèntims (62.663,31 €). 
 
Tercer. CONCEDIR als interessats un termini de 15 dies per a la presentació de les 
al·legacions que considerin oportunes o presentin els documents que estimin 
pertinents, d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, amb l’advertiment que en cas de no presentar cap al·legació a 
la revocació inicial, aquesta esdevindrà definitiva. 
 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 

Gerència de Serveis de Turisme 

 

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

de la sol·licitud de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà de 

modificació dels projectes singulars per l’any 2020 i acceptar com a projectes 

singulars “Al Berguedà, celebrem la vida” i “Espais turístics amb impacte 

emocional” (Exp. núm. 2019/0020056).- 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: 
 
“ 
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1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acords núm. 
172/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. L’acord quart, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020. 

L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En aquest mateix 
acord es va fixar que els projectes singulars que rebrien suport específic serien: 
“Espais turístics amb impacte emocional”, amb un import de 15.000,00 € i “Art i 
Turisme, repintem el Berguedà”, amb un import de 10.000,00 €.  

 
3. L’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ha sol·licitat un canvi de 

destí del projecte singular, “Art i Turisme, repintem el Berguedà” per destinar-lo al 
projecte “Al Berguedà, celebrem la vida” . 

 
4. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la petició, i per tant, 

procedeix a acceptar el nou projecte singular per l’any 2020 “Al Berguedà, celebrem 
la vida” que rebrà un suport específic de 10.000,00 €. Per aquest motiu, cal ajustar 
comptablement la despesa autoritzada i disposada com a conseqüència de la 
modificació del projecte singular.  

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 

Primer. ACCEPTAR la sol·licitud de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà on es demana modificar els projectes singulars que rebran suport i que 
estan inclosos a l'aportació corresponent a l'any 2020, aprovada per Acord de Junta de 
Govern 30 d’abril de 2020 (Registre acords núm. 172/20), en el sentit que l'aportació 
prevista pel projecte singular “Art i Turisme, repintem el Berguedà” es destini al 
projecte “Al Berguedà, celebrem la vida”.   
 

Segon. ACCEPTAR com a projectes singulars per a l’any 2020 “Espais turístics amb 
impacte emocional” que rebrà un suport específic de 15.000,00 € i “Al Berguedà, 
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celebrem la vida” que rebrà un suport específic de 10.000,00 €, que s’adjunta com 
annex al present dictamen, inclosos a l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer 
front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 
 
Tercer. AJUSTAR comptablement l’import de deu mil euros (10.000,00 €), en el sentit 
de reduir l’autorització i disposició de la despesa, a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del vigent pressupost de la corporació, mitjançant el 
corresponent ajustament de valor (2003900621). 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de deu mil euros (10.000,00 €), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 
2020, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada a l’acord anterior. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà.” 
 
Documents vinculats 
 
Memòria(829d6dea04e6cb9e6fe6) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  08/08/2020, 10:42 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació 

de la sol·licitud del Consell Comarcal del Vallès Occidental de modificació del 

projecte singular per l’any 2020 i acceptar com a únic projecte “Vallès Aprèn: 

Dinamització i promoció dels recursos de turisme escolar del Vallès Occidental” 

(Exp. núm. 2019/0020057).- 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: 
 
“ 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acords núm. 

173/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. L’acord quart, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020. 

L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En aquest mateix 
acord es va fixar que els projectes singulars que rebrien suport específic serien: 
“Estructuració del patrimoni industrial del Vallès Occidental com a producte turístic 
identitari”, amb un import de 15.000,00 € i “Vallès Aprèn: Dinamització i promoció 
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dels recursos de turisme escolar del Vallès Occidental”, amb un import de 
10.000,00 €. 

 
3. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha sol·licitat un canvi de destí del 

projecte singular, concretament el de “Estructuració del patrimoni industrial del 
Vallès Occidental com a producte turístic identitari” per destinar-lo a “Vallès Aprèn: 
Dinamització i promoció dels recursos de turisme escolar del Vallès Occidental”. 

 
4. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la petició, i per tant, 

procedeix a acceptar com a únic projecte singular “Vallès Aprèn: Dinamització i 
promoció dels recursos de turisme escolar del Vallès Occidental” que rebrà un 
suport específic de 25.000,00 €. Per aquest motiu, cal ajustar comptablement la 
despesa autoritzada i disposada com a conseqüència de la modificació del projecte 
singular.  

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 

Primer. ACCEPTAR la sol·licitud del Consell Comarcal del Vallès Occidental on es 
demana modificar els projectes singulars que rebran suport i que estan inclosos a 
l'aportació corresponent a l'any 2020, aprovada per Acord de Junta de Govern 30 
d’abril de 2020 (Registre acords núm. 173/20), en el sentit que l'aportació prevista pel 
projecte singular “Estructuració del patrimoni industrial del Vallès Occidental com a 
producte turístic identitari” es destini al projecte “Vallès Aprèn: Dinamització i promoció 
dels recursos de turisme escolar del Vallès Occidental”.   
 
Segon. ACCEPTAR com a únic projecte singular per a l’any 2020 “Vallès Aprèn: 
Dinamització i promoció dels recursos de turisme escolar del Vallès Occidental”, que 
s’adjunta com annex al present dictamen, rebrà un suport específic de 25.000,00 €, 
inclòs a l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, de vigència fins el 
31 de desembre de 2023.  
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Tercer. AJUSTAR comptablement l’import de quinze mil euros (15.000,00 €), en el 
sentit de reduir l’autorització i disposició de la despesa, a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 del vigent pressupost de la corporació, mitjançant el 
corresponent ajustament de valor (2003900615). 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de quinze mil euros (15.000 €), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 
2020, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada a l’acord anterior. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.”  
 
Documents vinculats 
 
Memòria(159beaaf0f3e217d5f00) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  23/07/2020, 10:26 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació 

de la sol·licitud del Consorci de Promoció Turística del Penedès de modificació 

dels projectes singulars per l’any 2020 i acceptar com a projectes singulars la 

“Campanya de posicionament i promoció en el mercat de proximitat per 

promocionar la destinació” i “Les noves tecnologies com a eines de gestió i 

promoció” (Exp. núm. 2019/0020060).- 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: 
 
“ 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020 (Registre acords núm. 

175/20) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 
2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del 
Penedès, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. L’acord quart, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2020. 

L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En aquest mateix 
acord es va fixar que els projectes singulars que rebrien suport específic serien: 
“2020 Any de Turisme Esportiu – PENEDÈS360CHALLENGE un producte 4D per 
potenciar l’esport associat al senderisme i cicloturisme”, amb un import de 
10.000,00 € i “Les noves tecnologies com a eines prioritàries en la gestió i promoció 
turística”, amb un import de 10.000,00 €.  

 
3. El Consorci de Promoció Turística del Penedès ha sol·licitat un canvi de destí dels 

projectes singulars, concretament el de “2020 Any de Turisme Esportiu – 
PENEDÈS360CHALLENGE un producte 4D per potenciar l’esport associat al 
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senderisme i cicloturisme” per destinar-lo a la “Campanya de posicionament i 
promoció en el mercat de proximitat per promocionar la destinació” i “Les noves 
tecnologies com a eines prioritàries en la gestió i promoció turística” per “Les noves 
tecnologies com a eines de gestió i promoció”. 

 
4. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la petició, i per tant, 

procedeix a acceptar els projectes singulars “Campanya de posicionament i 
promoció en el mercat de proximitat per promocionar la destinació” que rebrà un 
suport específic de 10.000,00 € i “Les noves tecnologies com a eines de gestió i 
promoció” que rebrà un suport específic de 10.000,00 €. Per aquest motiu, cal 
ajustar comptablement la despesa autoritzada i disposada com a conseqüència de 
la modificació del projecte singular.  

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) que atribueix a la Junta 
de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 

Primer. ACCEPTAR la sol·licitud del Consorci de Promoció Turística del Penedès on 
es demana modificar els projectes singulars que rebran suport i que estan inclosos a 
l'aportació corresponent a l'any 2020, aprovada per Acord de Junta de Govern 30 
d’abril de 2020 (Registre acords núm. 175/20), en el sentit que l'aportació prevista pel 
projecte singular “2020 Any de Turisme Esportiu – PENEDÈS360CHALLENGE un 
producte 4D per potenciar l’esport associat al senderisme i cicloturisme” es destini al 
projecte “Campanya de posicionament i promoció en el mercat de proximitat per 
promocionar la destinació”.   
 

Segon. ACCEPTAR com a projectes singulars per a l’any 2020 “Campanya de 
posicionament i promoció en el mercat de proximitat per promocionar la destinació” 
que rebrà un suport específic de 10.000,00 € i “Les noves tecnologies com a eines de 
gestió i promoció” que rebrà un suport específic de 10.000,00 €, que s’adjunta com 
annex al present dictamen, inclosos a l’aportació corresponent a l’any 2020, per fer 
front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del 
Penedès, de vigència fins el 31 de desembre de 2023. 
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Tercer. AJUSTAR comptablement l’import de deu mil euros (10.000,00 €), en el sentit 
de reduir l’autorització i disposició de la despesa, a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700 del vigent pressupost de la corporació, mitjançant el 
corresponent ajustament de valor (2003900616). 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de deu mil euros (10.000,00 €), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 
2020, tot condicionant-ho a la regularització comptable aprovada a l’acord anterior. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística del Penedès.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(4ecd1daf4acd37166ed0) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Xavier Font Urgell  23/07/2020, 10:25 
 
Gerència de Serveis de Comerç 

 

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

de la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria per a l’atorgament 

de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 

l’objecte de finançar activitats de les entitats representatives del sector 

comercial i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit 

associatiu dels operadors comercials i de serveis per a l’exercici 2020, per un 

import total de 149.999,56 € (Exp. núm. 2019/0021527).- 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: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de17 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, per acord núm. 92 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data 27 de febrer de 2020, es va aprovar la convocatòria, que incorporava 
les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
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de concurrència competitiva de la Gerència de Serveis de Comerç, amb l’objecte de 
finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que 
millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i 
de serveis per a l’exercici 2020, per un import màxim de cent cinquanta mil 
(150.000,00) 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 de la 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 març de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació 498013. 
 
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 22 de juliol de 2020. 
 
Vist l’informe emès per la gerent de la Gerència de Serveis de Comerç en data 22 de 
juliol de 2020 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 de la LGS, així com a 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al 
BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió 
d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 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. 14600/2019, de 16 de desembre, i 
publicat al BOPB de 19 de desembre 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 (núm. 2019/1543), mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, de la Gerència de Serveis de Comerç, amb l’objecte de finançar activitats 
de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit 
comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis per 
a l’exercici 2020, d’acord amb l’acta de la reunió, de data 17 de juliol de 2020, de 
l’òrgan col·legiat responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de 
dites subvencions, que proposa i valida l’informe d’instrucció. I tot això, per a la 
concessió de subvencions als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi 
relacionen: 
 
Annex 1. Subvencions Concedides 

CIF Nom Entitat Nom Actuació Puntuació 
Import 

Subvenció 

G66088287 Argentona es mou 

Dinamització i reactivació de 
les vendes pels efectes 
produïts per la crisi sanitària 
del COVID-19 

72 2.160,00 € 

G59415489 Unió de Botiguers d'Artés Campanya de Nadal a Artés 
2020 50 1.500,00 € 

G65792749 Associació de Comerç 
Badacentre Badalona Shops Open Night 60 4.200,00 € 

G58717919 
Unió de Botiguers i 
Comerciants de Berga 
(UBIC) 

Campanya de reobertura i 
protecció al comerciant 
COVID-19 

65 3.900,00 € 

G62915657 

Associació de 
Comerciants i 
Professionals de Bigues i 
Riells 

Implementació d'un Portal 
Comercial amb venda en 
línia 

40 1.200,00 € 

G62896006 
Associació de 
Comerciants Calella 
Centre Comercial 

Campanya I LOVE COMERÇ 
LOCAL 34 1.615,00 € 

G65252686 
Associació de 
Comerciants i Serveis de 
Calldetenes 

Nadal a Calldetenes 51 510,00 € 

G66986027 
Associació de 
Comerciants Canet 
Centre 

Bosses reutilitzables 
logotipades Canet centre 55 1.650,00 € 

G62939467 Comerç Actiu Canovelles 
Millora en la digitalització de 
comerç actiu Canovelles i 
dels seus associats 

67 1.755,40 € 
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Annex 1. Subvencions Concedides 

CIF Nom Entitat Nom Actuació Puntuació 
Import 

Subvenció 

G60271228 
Associació de 
Comerciants de Castellar 
del Vallès 

40 anys amb tu! 40 1.950,00 € 

G60976529 
Associació de 
Comerciants de 
Castellbisbal 

Donem un impuls tecnològic i 
visibilitat al comerç 51 3.060,00 € 

G65245417 Unió de Botiguers i 
Serveis de Centelles 

Campanya de Sensibilització 
post COVID-19 50 600,00 € 

G66095936 Associació Cerdanyola 
Comerç i Serveis 

www.cerdanyolacomerc 
ial.cat 55 5.500,00 € 

G61252326 
Associació de 
Comerciants i Empresaris 
de Corbera- ACOPA 

Pantalles digitals als 
comerços 51 1.530,00 € 

G59432096 Prat Gran Comerç UBP Plataforma de venda online 45 2.700,00 € 

V60647310 Associació Comercial 
L'Illa del Centre Foment el teixit associatiu 53 1.590,00 € 

G60356169 Associació Comerciants i 
Botiguers de Gelida Encesa de llums de Nadal 45 450,00 € 

G58694472 Associació de 
Comerciants de Gironella 

Reimpuls 2020 del comerç 
de Gironella 40 1.200,00 € 

G60879954 

Assoc Comerciants, 
Professionals i Empreses 
de serveis de Granollers 
Centre 

Campanya de Nadal 2020 60 4.195,12 € 

G61952669 Associació de Botiguers i 
Serveis del Rec al Roc Campanya de Nadal 43 1.935,00 € 

G58518119 Unió de Botiguers i 
comerciants d'Igualada 

Campanya dinamització 
comerç proximitat Nadal 
2020 zona  nord igualada 

56 3.640,00 € 

G66212606 

Associació Nou Centre 
d'Igualada de 
Comerciants, Negocis i 
Entitats 

Botiga al carrer edició 
Estiu/Hivern 37 2.220,00 € 

G58991167 
Agrupació de Serveis i 
Comerciants de La 
Garriga 

Consolidació de la nova 
imatge ASIC-Som La Garriga 58 1.450,00 € 

G62419957 Agrupació de comerciants 
de la Palma Web i xarxes ACEP 48 1.296,00 € 

G64930233 
Associació de comerç i 
serveis del Casc Urbà de 
l'Ametlla del Vallès 

Campanya promoció del 
comerç local 47 1.212,60 € 

G61694436 

Associació de Botiguers, 
Comerciants i 
Professionals de Les 
Franqueses 

Adquisició material corporatiu 40 184,92 € 
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Annex 1. Subvencions Concedides 

CIF Nom Entitat Nom Actuació Puntuació 
Import 

Subvenció 

G65209652 Cabrerès Associació de 
Comerciants 

Visitem el comerç de 
l'Esquirol. Vídeo 35 350,00 € 

V58931155 Grup Botigues Centre i 
Sant Josep Bosses publicitàries 35 2.100,00 € 

G59838797 
Associació Grup de 
Comerciants de Santa 
Eulàlia 

Eliminem les bosses de 
plàstic 45 1.800,00 € 

G61634341 

Unió de Botiguers, 
Comerciants i 
Professionals de Llinars 
del Vallès 

Sol·licitud subvenció 
decoració nadalenca 60 600,00 € 

G61992525 Manlleu Associació de 
Comerciants Sortim del niu 50 2.250,00 € 

G58116435 Unió de Botiguers i 
Comerciants de Manresa 

Shopping Night Manresa 
2020 48 2.400,00 € 

G65560682 Associació d'empresaris 
els Trullols 

Foment dinamització i 
promoció del teixit associatiu 
de Trullols Parc 

41 1.230,00 € 

G60668977 

Associació de 
Comerciants del Carrer 
Sobrerroca, Plaça Major, 
Sant Miquel i Voltants 

Projecte d'incentivar i 
promocionar les  vendes a 
les botigues després  del  
coronavirus  fins final del 
2020 

35 2.100,00 € 

G63396287 
Associació de 
Comerciants del c/ 
Guimerà de Manresa 

Campanya de Nadal de 
Guimerà Comerç 35 525,00 € 

G60339538 Associació de Comerços i 
Serveis de Masquefa Guia comercial 45 225,00 € 

G60328580 
Associació de 
Comerciants de 
Matadepera 

Dinamització i promoció del 
comerç de Matadepera 44 1.320,00 € 

G62439849 Unió de botiguers de 
Mataró 

Content màrqueting i social 
media 80 8.000,00 € 

G63116263 
Agrupació de Botiguers i 
Comerciants de Moià 
(ABIC Moià) 

Programa d'ocupació de 
locals buits amb actius 
turístics 

43 .161,00 € 

G59240580 Unió de Botiguers de 
Molins de Rei 

Campanya de Nadal, fes una 
volta! 45 2.700,00 € 

G63127419 
Unió d'Associacions del 
Comerç de Montcada 
Centre Comerç 

Campanya de Nadal 50 3.000,00 € 

G59816298 Unió de Botiguers i 
comercials de Montmeló Revista calendari 58 1.740,00 € 
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Annex 1. Subvencions Concedides 

CIF Nom Entitat Nom Actuació Puntuació 
Import 

Subvenció 

G60386349 
Associació de 
Comerciants de Palau- 
Solità i Plegamans 

Conte infantil sobre el 
comerç local 45 675,00 € 

G65608010 Associació Gent de 
Pineda 

Dinamització comercial a 
Pineda de Mar 35 1.523,09 € 

G59999151 
Unió de Botiguers i 
Comerciants de Prats de 
Lluçanès 

Reactivació del comerç local 36 1.080,00 € 

G62385216 Comerços Associats de 
Premià de Mar 

Equips de protecció 
individuals per als associats 81 2.592,44 € 

G63473045 Associació Roda de 
Comerciants 

Digitalitzem el comerç de 
Roda de Ter 61 1.830,00 € 

V63475545 Sabadell Comerç Centre Observatori de comerç 
Sabadell 75 1.500,00 € 

G58877218 
Associació de 
Comerciants Ca N'Oriac 
Comerç 

Il·lusionat amb el Nadal a Ca 
n’Oriac 54 1.350,00 € 

G65721797 Associació Sant Cugat 
Comerç Dinamització del petit comerç 75 2.880,00 € 

G64678576 Grup de Comerciants 
Codinenc "Fes viu Sant Feliu!" 35 1.050,00 € 

G65809527 Associació Sant Fruitós 
Comerç Actiu Festa del comerç 2020 35 700,00 € 

G60094083 
Associació de 
Comerciants i Industrials 
de Sant Pere de Ribes 

Troba-ho a Ribes! 44 1.628,00 € 

G60784105 Unió de Comerciants de 
Les Roquetes del Garraf Campanya Nadal 53 1.961,00 € 

G58480724 
Agrupació del Comerç i la 
Indústria de Santa 
Coloma de Gramenet 

Donem vida i veu al comerç 57 9.120,00 € 

G64028038 
Associació de 
comerciants productors 
artesans 

Campanya de Nadal 35 1.050,00 € 

G59939322 Unió d'establiments Sta. 
Margarida de Montbui 

Nosaltres donem la cara pel 
comerç de Montbui, i tu? 45 627,89 € 

G64192552 
Associació de 
Comerciants El Foix 
Comerç del Foix 

Anem endavant  
(E- commerce, digitalització i 
xarxes Socials) 

71 1.420,00 € 

G61565537 
Unió de Botiguers i 
Comerciants de 
Palautordera 

Fidelització de clients 48 1.049,10 € 
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Annex 1. Subvencions Concedides 

CIF Nom Entitat Nom Actuació Puntuació 
Import 

Subvenció 

G59901520 

"Els Comerciants" 
Associació de 
Comerciants de Santa 
Perpètua de Mogoda 

El Nadal dels Comerciants 69 2.070,00 € 

G60830460 Associació 
TerrassaCentre 

Formació i millora de les  
eines tecnològiques i digitals 75 3.000,00 € 

G62774526 
Associació de 
Comerciants Eix Terrassa 
Nord 

Subvenció per al projecte de 
Dinamització de l'associació 
de comerciants 2020 

65 3.900,00 € 

G62424346 
Associació de comerciants 
i professionals comerç de 
Ca N'Anglada 

Campanya de Nadal 61 1.525,00 € 

G63196729 
Associació de 
Comerciants Tordera 
Centre 

Promoció, animació i 
comunicació del comerç a 
Tordera 

34 680,00 € 

G60637774 Agrupació de Comerciants 
de Torelló Incentivem el nostre comerç 59 1.770,00 € 

G63342182 Unió de Botiguers de 
Vallirana 

El passaport de la UB 
Vallirana 55 1.078,00 € 

G66222324 Federació Vic Comerç Canvi de sistema a NFC del 
software de la targeta client 62 5.580,00 € 

G61932695 Associació Centre Vila Campanya Online: El Comerç 
és vida 47 4.700,00 € 

G62255070 Associació Tot Comerç Fora estocs hivern- estiu 
(sense carpes) 65 4.875,00 € 

G64583834 Vilassar Comerç Campanyapost COVID-19 68 4.080,00 € 
 
Segon.- DESESTIMAR la següent sol·licitud, per incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 

Annex 2. Sol·licitud Exclosa 

CIF Nom Entitat Nom Projecte 
Import 

sol·licitat 
Motiu de l'Exclusió 

    No complir un dels requisits 
    del punt 4.1 de les bases de 

G63626139 
Fundació 
Comerç 
Ciutadà 

Observatori dels 
centres urbans de 
la Fundació 
Comerç Ciutadà 

13.226,00 € 

la convocatòria 2019/1543: 
"pertànyer a municipis de 
menys de 300.000 habitants i 
que el seu àmbit d’actuació 

    no superi aquest nombre de 
    població". 
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Tercer.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-nou amb cinquanta-sis (149.999,56) EUR 
a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48900 del pressupost de 
despeses de l’any 2020 de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- AJUSTAR comptablement l’import de quaranta-quatre (0,44) cèntims d’EUR a 
l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48900, mitjançant ajustament de valor en el 
sentit de reduir l’autorització i disposició de la despesa segons es detalla a continuació: 
 

Aplicació 

pressupostària 

Import 

autoritzat 

(EUR) 

Import 

concedit 

(EUR) 

Import de la 

reducció 

(EUR) 

Núm. Op. “A/” 

G/30301/43100/48900 150.000,00 149.999,56 0,44 2002900395 

 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè.- PUBLICAR, a efectes de notificació, la concessió d’aquestes subvencions en el 
Butlletí Oficial de la Província i en la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.” 
 

ÀREA DE CULTURA 

 

Gerència de Serveis de Cultura 

 

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

de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 

el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de 

cultura popular i tradicional a realitzar en la demarcació de la Diputació de 

Barcelona durant l’any 2020, organitzades per entitats culturals sense finalitat de 

lucre (Exp. núm. 2020/1279).- 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. 
 
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 13 de febrer de 
2020, va aprovar la convocatòria (registre d’acords 70/2020) per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a 
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades per les entitats culturals sense 
finalitat de lucre per un import màxim de tres-cents cinquanta mil euros (350.000.- 
EUR). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 
2020 (registre d’acords 391/20), va aprovar la modificació dels terminis d’aquesta 
convocatòria per restablir els inicialment fixats als articles 3 i 20 de les seves bases. 
 
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 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), es va publicar 
en data 18 de febrer de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província, amb número d’identificació BDNS 496094. 
 
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 3 de setembre de 2020. 
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Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 2 de setembre de 
2020 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 5 
de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el Decret 4573/20, de 18 de maig, de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
mitjançant el qual s’estableixen mesures i criteris en matèria de subvencions per fer 
front a les conseqüències derivades de la COVID-19, en coherència amb l’estat 
d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 

Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
202020205120011623 de subvencions destinades a finançar activitats de cultura 
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2020, organitzades per les 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: 
 

Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

A.C.A HIJOS DE 
PARADAS EN 
CATALUÑA 

G58565979 ACTOS DEL XXXII 
ANIVERSARIO 3 4 3,5 1 4 4,5 20 1.000,00 
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Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

A.C.A PEÑA 
FLAMENCA 
MANLLEU 

G59756593 
34º FESTIVAL 
FLAMENCO DE 
MANLLEU 

4 3 3 1 4 4 19 934,23 

A.C.A.C. 
HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCIO DE 
PINEDA 

V58126061 

CELEBRACIÓ DIADA DE 
CATALUNYA I 
INTERCANVI DE 
CULTURES 

5 4 3 2 6 3 23 1.291,91 

ACA HDAD NTRA 
SRA DEL ROCIO LOS 
ROMEROS DE 
BARCELONA 

G58102591 
CICLE DE TROBADES 
DE CORALS ROCIERES 
SOLIDARIES 

6 4 3,5 2 4 4 23,5 1.320,00 

ACCIO CIVICA 
CALDERINA G62214820 

CALDESFLOR 2020, 25 
ANYS DE CATIFES DE 
FLORS I LA FLAMA DEL 
CANIGÓ 

5 7 3,5 3 6 3,5 28 1.572,76 

Acción Cultural Miguel 
de Cervantes G08904260 

Taller Rincón Poético 
Base del XXXIII Concurso 
Literario Internacional 

4 4 3,5 1 4 4 20,5 1.151,49 

ACF Olesa Sardanista G59678516 Nous públics 2020 7 7 5 3 10 7 39 2.463,63 
ACF Sabadell 
Sardanista G59667386 58è APLEC DE LA 

SARDANA de Sabadell 5 5 4 3 10 6 33 2.084,61 

ACG ROSALIA DE 
CASTRO G58174632 "Festa Cultural de 

Cornellà - Fira del "pulpo" 6 6 3 1 8 5 29 1.628,93 

Agrupació Cultural 
Folklòrica Barcelona G08943250 

Cicle de ballades de 
SARDANES A LA 
CATEDRAL de Barcelona 
2020 

7 6,5 4,5 4 10 6 38 2.400,46 

AGRUPACIO DE 
PESSEBRISTES DE 
SABADELL 

G59790808 ACTES DE NADAL 2020 4 4 2 1 4 3 18 885,06 

Agrupació Folklòrica 
Amunt i Crits G58356007 FESTIVAL DE DANSES 4 5 4 4 10 7 34 2.000,00 

AGRUPACIO 
FOLKLORICA 
D'ORDAL 

G60683836 
PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ DELS 
GEGANTS D'ORDAL 

7 3 4 3 2 4 23 1.204,00 

Agrupació Musical La 
Banda de Cerdanyola 
del Vallès 

G61887329 El Concert que et 
mereixes 7 5 5 4 4 4,5 29,5 1.657,02 

AGRUPACIÓ 
SARDANISTA DE 
CALELLA 

G58326877 
CONCERT 
PRESENTACIÓ DEL 
DISC "ARRAN D'ONADA" 

4 3 4 2 4 3,5 20,5 1.151,49 

Agrupació Sardanista 
de Tona G59516484 45è Aplec de Tardor 2 4,5 4 2 10 2 24,5 1.017,50 

AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 
MANLLEUENCA 

G59827212 Activitats Sardanistes 
2020 - Manlleu 3 6 3,5 1 10 3 26,5 1.488,51 
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Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

Airiños da Nosa 
Galicia G58407024 

Festival de musica i 
dansa, festa de cultura 
tradicional del 37 
aniversari,"letras galegas" 
i mostra cultural i 
gastronòmica 2020 

6 7 3,5 2 4 6 28,5 1.600,85 

AMICS DE LA FLAMA 
DEL CANIGÓ I DELS 
FOCS DE SANT 
JOAN DE MANLLEU-
TRADIFOC 

G63655021 SANT JOAN-TRADIFOC 6 8 3 2 6 0,5 25,5 790,00 

AMICS DE LA 
SARDANA DE POBLE 
SEC 

G60676020 
FESTA DE TARDOR I 
MATINALS 
SARDANISTES 

3 6 5 3 10 4 31 1.550,00 

Amics de la Sardana 
de Premià de Mar G58946955 A la plaça fem sardanes. 

Diada del soci. 7 7 3 2 10 3 32 2.021,44 

Amics de la Sardana 
de Vilassar de Mar G61097929 XIII Concert: "Aniversaris i 

contrast d'estils" 8 4 4 3 10 4 33 1.125,00 

AMICS D'EL PRAT G58942483 XXV APLEC DE LA 
TARTANA 4 6 4 2 4 4 24 1.000,00 

ANTIC GREMI DE 
TRAGINERS 
DIGUALADA 

G58332420 
CONTE INFANTIL ANTIC 
GREMI DE TRAGINERS 
D'IGUALADA 

5 4 3,5 2 10 4 28,5 1.600,85 

ASOCIACIÓN CASA 
DE MADRID EN 
BARCELONA 

G08672719 FESTES POPULARS 2 5 2 1 4 4 18 885,06 

ASOCIACION 
CENTRO CULTURAL 
CASTELLANO-
MANCHEGO DE 
BADALONA 

G58445768 DIADA DEL SOCIO 2020 4 2,5 3 1 4 3 17,5 860,48 

Asociación Cultural 
Andaluza de Tona G59835405 Festa Major de Sant 

Andreu 2020 7 5 5 1 8 2,5 28,5 1.000,00 

Asociación Cultural 
Casa de Andalucía en 
Manresa 

G08843609 21º Potaje Flamenco-
Ciudad de Manresa 4 4 3 2 4 4,5 21,5 1.207,66 

Asociación Cultural 
Compañía Barcelona 
Flamenco Ballet 

G67432500 Barcelona Cultural 
Flamenca 4 4 4,5 2 4 2 20,5 1.151,49 

Asociación Cultural 
Extremeña -Zurbarán G62386602 

XIX CERTAMEN 
Internacional de Pintura 
"Zurbarán" 

4 4 3,5 1 4 5,5 22 1.235,74 

ASS. COLLA DE 
DIABLES DEL CASC 
ANTIC DE 
BARCELONA 

G65170607 FOT-LI CASTANYA 2020 5 5 3,5 1 6 5 25,5 1.432,34 

Ass. Colla Gegantera 
de Molins de Rei G59819136 Festa Major Gegant a 

Molins de Rei 7 7 3,5 3 8 7 35,5 2.242,54 

Ass. Comitè de 
l'Antifaç G67253005 Carnaval de Molins de Rei 

2020 7 5 3,5 2 6 2,5 26 1.460,42 
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Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

ASSOC. CULT. 
C.E.PUIGCASTELLAR 
- PATRONAT PRO 
APLEC 

G61997490 

COMMEMORACIÓ DEL 
66è APLEC A SANTA 
COLOMA DE 
GRAMENET 

5 6 1,5 3 10 3 28,5 1.600,85 

Associació Agrupació 
Sardanista de Cornellà G58318163 Festa de l'Agrupa 2020 6 6 4 2 6 6 30 1.750,00 

ASSOCIACIO 
AGRUPACION 
CULTURAL GALEGA 
AGARIMOS 

G61302576 

JORNADES CULTURALS 
I TROBADA DE BANDES 
DE GAITES DEL XXIII 
ANIVERSARI DE 
L'AGRUPACIÓN 
CULTURAL GALEGA 
AGARIMOS 

3 6 3 1 4 4 21 1.179,57 

Associació Amics de 
les havaneres "Port 
Vell" 

G58537598 

35 GRAN TROBADA 
D´HAVANERES 
"BARCELONA CARA AL 
MAR" 

3 3 4 3 6 2 21 900,00 

ASSOCIACIÓ 
ARREPLEGAGEGAN
TS 

G66393034 

L'OCELLAIRE DE 
L'EIXAMPLE i 
ARREPLEGAGEGANTS 
PER ELS GEGANTS 
INCLUSIUS. 

7 8 2,5 1 6 8 32,5 2.053,03 

Associació Ateneu 
Centre Democràtic i 
Progressista 

V58330689 
TACA'M XXXII Concurs 
teatre amateur Caldes de 
Montbui 

5 7 3,5 3 10 6 34,5 2.179,37 

ASSOCIACIÓ BALL 
DE DIABLES DE 
BIGUES I RIELLS 
DEL FAI 

G66904137 ACTE INFERNAL 5 5 3 2 6 3 24 1.348,08 

ASSOCIACIO BALL 
DE DIABLES DE 
SITGES COLLA JOVE 

G63265250 

FESTA MAJOR DE SANT 
BARTOMEU I SANTA 
TECLA DE SITGES. 
BALL DE DIABLES 
PARLAT 

6 5,5 1,5 2 10 4 29 1.628,93 

Associació Ball de 
Serrallonga de 
Terrassa 

G65945800 
Actuacions del Ball de 
Serrallonga de Terrassa 
per a l'any 2020 

5 3 5 2 6 5 26 598,00 

Associació Castellers 
de Sants G67567388 Castellers de Sants 2020 4 3 3,5 2 8 2 22,5 1.263,83 

ASSOCIACIÓ 
CENTRE CULTURAL 
SANT VICENÇ DE 
SARRIÀ 

G64854920 
L'Estel de Natzaret a 
Sarrià: un projecte de 
cultura popular i 
tradicional per a joves. 

6 6 4,5 4 6 6 32,5 2.053,03 

ASSOCIACIÓ 
CENTRE D'ESPLAI 
XIXELL 

G58344318 PESSEBRE VIVENT 
SOLIDARI 2020 8 6 5 3 4 6 32 2.000,00 

Associació Centro 
Cultural Andaluz 
Raíces de Andalucía 

G63566798 

XII - Romería Ciudad de 
Viladecans Encuentro de 
entidades cofreades y 
romeras del Baix 
Llobregat 

4 7 3,5 2 6 4 26,5 1.488,51 
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ASSOCIACIÓ 
CIVITAS CULTURA G66276122 

FIA-FAIES ENCENEN 
POESIA AL PAISATGE 
DEL BERGUEDÀ 

5 6 4 5 4 6 30 1.895,10 

Associació Colla 
Castellera Llunàtics 
UPC Vilanova 

G66056763 Activitat Colla Castellera 
Llunàtics UPC Vilanova 3 8 3 4 10 4 32 1.186,29 

ASSOCIACIÓ COLLA 
CASTELLERA 
SALATS DE SÚRIA 

G64907272 

FEM QUE ELS 
CASTELLS FORMIN 
PART DE LA CULTURA 
CATALANA 

7 6 4 2 8 5 32 2.021,44 

Associació Colla de 
Diables la Diabòlica de 
Gràcia 

V60382413 XIX Diada Diabòlica 6 3 4 1 6 1,5 21,5 1.207,66 

Associació Colla 
Gegantera de 
Masquefa 

G65698383 Festa dels Gegants de 
Masquefa 5 5 3 1 8 6 28 1.025,00 

Associació Colla 
Gegantera de Nou 
Barris 

G65840225 El Costumari català a Nou 
Barris 7 5 4 1 8 5 30 1.895,10 

ASSOCIACIO COLLA 
GEGANTERA DEL 
CASC ANTIC DE 
BARCELONA 

G65347536 
Cicle dels 25 anys de 
Cultura Gegantera al barri 
antic de Barcelona 

5 4 3 1 6 7 26 1.460,42 

Associació Crits i 
Renou G65933020 Trobada de ball tradicional 

de les Illes Balears 5 6 4 3 4 4 26 1.250,00 

Associació Cultural 
Calaix de Sastre G64939374 Festa 9è Sancti Felicis 4 5 3,5 2 4 5 23,5 1.252,00 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL CAMP 
DEL REI 

G58501677 CERCAVILA CULTURAL 
CAMP DEL REI 6 8 4 3 8 6 35 1.550,00 

Associació Cultural 
Castro Follit G67605907 2a Diada del Setge 4 5 3 2 4 0 18 885,06 

Associació Cultural 
Cita Flamenca a 
Mataró 

G67357004 Cultura pels quatre 
costats 5 5,5 3,5 2 4 4,5 24,5 1.376,17 

Associació Cultural 
Colla Mitjana dels 
Gegants de Montcada 
i Reixac 

V63170609 

Desenvolupament i 
celebració - XXV Trobada 
Comarcal de Gegants del 
Vallès Occidental i del 
Vallès Oriental 

6 8 4 3 6 6 33 2.084,61 

Associació Cultural El 
Somriure d'Olivella G67224154 II Trobada de Corals a 

Olivella 4 4 4 2 6 2 22 1.235,74 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I 
D'ESBARJO 
MESTRES DEL GAI 
SABER 

G65135550 
CICLE, VA DE 
TRADICIONS "MATARÓ 
DANSA" I "BALLS FOLK" 

5 8 4 3 10 6 36 2.274,12 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I 
RECREATIVA UNIÓ 
CALAFINA 

G08712481 3ER. PREMI PARAULES 
CASINO DE CALAF 2 4 3,5 1 4 4,5 19 934,23 
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Associació Cultural 
L'Empelt G61058004 Cultura popular a les 

festes climentones 8 9 5 4 8 6 40 2.806,80 

Associació Cultural per 
la Tradició Musical 
TRAM 

G59120444 TRADICIONÀRIUS 
Festival Folk Internacional 10 9,5 4,5 5 4 5 38 2.400,46 

Associació Cultural 
Sagals d'Osona G62867023 

Activitat castellera en el 
marc de la pandèmia del 
COVID-19 

8 6 4,5 3 6 4 31,5 1.989,86 

ASSOCIACIO 
CULTURAL 
SIBEMOLL 

G17697749 TEATRE LÍRIC CATALÀ 
Veus i cobla 5 6 4 3 4 3 25 1.404,25 

ASSOCIACIO 
D'AMICS DE LA 
CREU ALTA 

G59871160 
Construcció de la bèstia 
dels Diables de La Creu 
Alta 

6 4 4 3 2 4 23 1.291,91 

Associació d'Amics 
dels Gegants del Pi G60195906 

Activitats prèvies a les 
XXVI Festes de Sant 
Josep Oriol i post covid-19 

8 7 5 4 8 6 38 2.000,00 

ASSOCIACIÓ 
D'AMICS 
ENCULTURA'T DE 
SABADELL 

G67521013 CONSTRUCCIÓ DEL 
LLEÓ DE SABADELL 4 6 4 2 2 3 21 1.179,57 

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

G58488487 

430 Festes de Sant Roc 
de Barcelona a la plaça 
Nova, declarades Festa 
Patrimonial d'Interès 
Nacional, i celebracions 
del "Després del 4¼" 

9 8 4,5 4 10 7 42,5 2.982,23 

ASSOCIACIÓ DE 
GEGANTERS I 
GRALLERS DE MOIÀ 

G63035596 Moià Ball Gegant 7 8 4,5 3 6 8 36,5 2.000,00 

ASSOCIACIO DE LA 
CASA DEL TIO I LA 
CASA DEL BOSC 
D'ARGENÇOLA 

G66880253 10a FESTA DEL TIÓ 
D'ARGENÇOLA 8 6 4 3 8 3,5 32,5 2.000,00 

Associació de 
Pessebristes de Ciutat 
Vella de Barcelona 

G65046104 Cicle de nadal a la Ciutat 
de Barcelona 5 7 3,5 2 6 6 29,5 1.657,02 

Associació de 
Pessebristes de 
Vilafranca 

G63552137 Exposició de Pessebres 
Nadal 2020 5 7 4 3 4 6 29 1.200,00 

ASSOCIACIÓ DE 
PUNTAIRES DEL DTE 
DE SANT ANDREU 

G62951041 

Assistència a Trobades de 
Puntaires. Organització 
XXIII Trobada de la nostra 
Associació. Organització 
Trobada per la Marató 
TV3 (Pl. Orfila) 

5 4,5 4 1 4 7 25,5 1.432,34 

Associació Diables Se 
m'n Refum G62531637 

Creació d'una bèstia de 
foc per la colla de diables 
Se m'n Refum 

6 2 5 2 2 3 20 1.123,40 

Associació Dimonis de 
Baix a Mar G67538207 

Fundació de la nova colla 
infantil Dimonis de Baix a 
Mar 

6 3 4 3 2 2 20 1.123,40 
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ASSOCIACIÓ EL COR 
CANTA G67259135 EL COR CANTA - 

POESIA CATALANA 6 6 4 3 4 4 27 1.516,59 

Associació Erase una 
vez G65159451 Carnaval 2020 7 8 4,5 3 6 4 32,5 2.053,03 

Associació Esbart 
Sant Martí de 
Barcelona 

G58334350 75e Aniversari de l'Esbart 5 6 4 3 4 4 26 1.460,42 

ASSOCIACIÓ 
ESPLUGA VIVA G58698424 

FESTIVAL ARRELA'T 
2020, festival de cançó i 
dansa d'arrel 

7 4 4,5 2 4 6 27,5 1.544,68 

ASSOCIACIÓ 
FAL.LERA 
GEGANTERA 
SAGRADA FAMÍLIA 

G65255200 
LA PEPA I EN PERE 
PASSEJANT LA 
CULTURA POPULAR 

5 9 4 1 8 6 33 2.084,61 

ASSOCIACIO FESTA 
D'EN TOCA-SONS G63346746 FESTA D'EN TOCA-

SONS 6 7 4 3 8 5 33 1.373,90 

ASSOCIACIÓ FIRA 
DE SANTA LLÚCIA G63195630 

DIADA DE LES 
TRADICIONS I ELS 
COSTUMS NADALENCS 
A CATALUNYA - FIRA DE 
SANTA LLÚCIA de 
BARCELONA 

5 7 3 2 6 3 26 1.460,42 

Associació Gegantera 
dels Gegants de Sant 
Jaume 

G64611239 

XII Trobada de Gegants, 
10è aniversari Gegant 
Ferran i intercanvis 
vinculats 

7 6 4 2 6 6 31 1.958,27 

ASSOCIACIÓ GRUP 
DE TEATRE DE 
CALLÚS 

G66354648 Fira de les Filadores 5 3 3,5 3 4 2 20,5 1.151,49 

ASSOCIACIÓ 
HERMANDAD 
ANDALUZA DE SAN 
JOSÉ DE ABRUCENA 
EN TERRASSA 

G62164793 
46è APLEC DE SAN 
JOSÉ DE ABRUCENA EN 
TERRASSA 

3 6 4 1 6 6 26 1.460,42 

Associació Institut de 
Promoció de la Cultura 
Catalana 

G61299079 XXX Jocs Florals del 
Raval 6 7 4 3 4 4 28 1.572,76 

ASSOCIACIÓ JOVES 
ARTISTES 
KOLOMENCS 

G65613838 
PROJECTE TEMATIC 
POPULAR ´´LLEGENDA 
DEL TORRENT DE LES 
BRUIXES´´ 

6 7 4 2 6 3 28 1.572,76 

ASSOCIACIÓ 
JUVENIL COLLA 
GEGANTERA LA 
PATUFA 

G66091562 
Restauració i renovació 
de la imatgeria Festiva de 
Llinars del Vallès 

6 3 4 2 2 3,5 20,5 1.151,49 

Associació Miquelets 
de Catalunya G64174477 XIIIa Desfilada dels 

Miquelets 5 6 3,5 2 6 6 28,5 1.600,85 

Associació Mulassers 
de Badalona G67542530 Construcció de la Mulassa 

de Badalona 6 4 4 2 8 2 26 1.460,42 

ASSOCIACIÓ 
MUSICAL 
ANDREUENCA 

G66469156 Amb nom de dona 7 5 4 4 4 6 30 1.895,10 
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Associació 
Organitzadora de la 
Festa dels Tres Tombs 
de Vilanova i la Geltrú 

G59066019 Tres Tombs de Vilanova i 
la Geltrú 2020 6 8 4,5 2 8 5 33,5 2.116,20 

Associació per les 
tradicions populars 
catalanes Serpent de 
Manlleu 

G64522105 Festa del Serpent de 
Manlleu - 15 anys 5 7 4 1 6 3 26 1.460,42 

ASSOCIACIÓ 
PESSEBRE VIVENT 
AMICS DE CORBERA 

G59732610 Pessebre Vivent 2020 8 8 5 5 4 5 35 2.210,95 

Associació 
Pessebrista de 
Vilanova i la Geltrú 

G61427878 
Diorames del Camí 
Ramader o Carrerada 
Reial de la Cerdanya 

7 3,5 5 2 6 4 27,5 1.544,68 

Associació Sant Antoni 
Abat - Tonis de 
Manlleu 

G62123583 FESTES DELS TONIS DE 
MANLLEU 6 7 4,5 4 10 4 35,5 2.242,54 

ASSOCIACIÓ 
SARDANISTA 
COLLBLANC-
TORRASSA 

G65433096 APLEC DE LA SARDANA 
2020 2 4 3 1 10 3 23 1.291,91 

ASSOCIACIÓ 
SOCIETAT CORAL LA 
UNIÓ 
SANTCUGATENCA 

G58021031 #NovaUnióSC2020 7 7 4,5 4 8 6 36,5 2.305,71 

ASSOCIACIO 
SOCIETAT 
SARDANISTA 
DANSAIRES 
VILANOVINS 

G08973810 ACTIVITATS CARNAVAL 
2.020 4 6,5 2,5 2 6 4,5 25,5 1.432,34 

ASSOCIACIÓ 
TITELLAIRE DE 
ROQUETES 

G64118714 
LA TITELLADA (15ª 
Mostra de Titelles de Les 
Roquetes) 

7 8 4,5 4 4 5 32,5 2.000,00 

Associació Tonis 
Olesa de Montserrat G66873407 Festes de Sant Antoni 

Abat 7 8 4 4 6 3,5 32,5 2.053,03 

ASSOCIACIÓ TONIS 
TARADELL G61165361 FESTA DELS TONIS DE 

TARADELL 7 8 3 1 10 4 33 1.795,37 

ASSOCIACIO 
TRABUCAIRE 
BANDOLERS DE 
TERRASSA 

G66626250 
LES HOROIQUES 
DONES DE TERRASSA 
2020 (5 EDICIO) 

7 5 5 3 4 7 31 1.200,00 

ASSOCIACIO 
TRABUCAIRES DEL 
FIGARO 

G61634408 
TROBADA NACIONAL 
DE TRABUCAIRES DE 
CATALUNYA 

6 7 3 2 6 4 28 1.572,76 

ASSOCIACIÓ 
TRADICIONS I 
COSTUMS MOLLET 

G58933912 CELEBRACIÓ DIA DEL 
SOCI 4 4 3 2 4 4,5 21,5 1.207,66 

ASSOCIACIÓ 
VILLAGE ACTIVITATS 
JUVENILS 

G67200048 TROBADA POPULAR 
PEL CARNESTOLTES 5 3 4,5 3 6 2 23,5 1.320,00 
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ASSOCIACÓ 
CULTURAL DE 
CASTILLA-LA 
MANCHA DE 
TERRASSA 

G62339627 XIII FESTA DE LA 
TARDOR 2020 5 6 3,5 1 4 4,5 24 1.348,08 

Associació Bastoners 
de Terrassa G60889623 39 Aniversari Bastoners 

de Terrassa 6 7 3,5 1 6 4 27,5 1.544,68 

Ateneu Santcugatenc G58315953 45a edició de la Festa de 
Tardor 6 7 3,5 2 6 6 30,5 1.926,69 

BADALONA 
SARDANISTA G58838103 76è. Aplec de Sardanes 

de Badalona 5 5,5 3,5 2 10 6 32 2.021,44 

Ball de Diables de 
Sabadell G58741307 

Confecció indumentària 
Ball de diables de 
Sabadell 

6 7 4,5 2 2 3 24,5 1.376,17 

C. A. Tertulia 
Flamenca de 
Badalona 

G59093732 XX Jornadas de Valores 
Flamencos 3 3,5 3,5 1 4 3 18 885,06 

CAMERATA SANT 
CUGAT G63463368 16a CANTATA DE 

NADAL 4 6 3,5 3 4 7 27,5 1.544,68 

CAN NINOT G65685307 
5A MOSTRA DE 
TITELLES DE SANT 
CUGAT 

6 8 4 3 4 5 30 1.895,10 

Casa de Andalucía de 
Barcelona G08850208 

Jornada de 
conmemorativa y 
convivencia en la 36 
edición 

3 4,5 2,5 1 4 3,5 18,5 909,65 

CASA DE 
ANDALUCIA EN 
MATARÓ 

G08991135 Romería Rociera 5 8 3 0 6 3 25 1.404,25 

Casa de Aragón de 
Cerdanyola G61798401 

XV TROBADA DE 
TAMBORS I BOMBOS 
D'ARAGÓ A 
CERDANYOLA 

7 7 3,5 3 6 4 30,5 1.926,69 

CASA DE GRANADA 
CULTURAL 
ANDALUZA DEL 
VALLES 
OCCIDENTAL 

G58036849 
CITA CON EL 
FLAMENCO "RAFAEL 
FERNANDEZ, 
ESPIRITUAL" 

4 5 2 1 4 4 20 1.123,40 

CASAL CULTURAL 
DANSAIRES 
MANRESANS 

G58333451 XXXV ORENETA D'OR 
CIUTAT DE MANRESA 4 4,5 3,5 2 8 2 24 1.348,08 

Casal de la Dona de 
Súria G61930772 Trobada de Puntaires 4 6 3,5 1 6 5 25,5 852,50 

CASINO DE CALDES 
FUNDACIO PRIVADA G64910987 

MUSICA, TEATRE I ELS 
CICLES PARLEM DE 
CULTURA POPULAR I 
DE CATALUNYA EN 
FORMAT DIGITAL I 
PRESENCIAL 

4 6 4 2 4 6 26 1.460,42 

CASTELLERS DE 
BADALONA G61562435 JORNADA DEL 

MICAQUET 4 6 3,5 2 6 4 25,5 1.300,00 
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Castellers de Cornellà G60299146 Activitats castelleres a la 
província de Barcelona 5 8 3,5 2 6 5 29,5 1.657,02 

Castellers de la Vila de 
Gràcia G61307229 Diada Castellera de Festa 

Major 9 8,5 5 4 10 6 42,5 2.982,23 

Castellers de Mollet G60209517 XXVIII Diada de 
Castellers de Mollet 7 6 3,5 2 6 7 31,5 1.989,86 

Castellers de Terrassa G58766197 Diada Avi Emili 6 7 3,5 2 6 5 29,5 1.657,02 
CCA PEÑA BETICA 
GAVA VILADECANS G59824367 II Festival de Andalucía a 

Catalunya 3 4 3 1 8 4 23 1.291,91 

CENTRE AGRÍCOLA 
SANT PAU D'ORDAL V58283011 FESTA MAJOR DE SANT 

PAU 2020 5 7 4,5 2 8 3 29,5 1.657,02 

Centre Catòlic de 
Mataró V08996829 

RESTAURACIÓ 
D'ELEMENTS DE 
L'ESCENOGRAFIA DE 
"ELS PASTORETS DE 
MATARÓ" 

6 5 3,5 1 2 6 23,5 1.320,00 

Centre Cultural Els 
Propis G58228818 

APLECAT 2020. Mostra 
de Cultura Popular a Nou 
Barris 

4 4 3,5 1 6 5 23,5 1.320,00 

CENTRE CULTURAL 
RECREATIU 
ARAGONÈS DE 
MOLLET i COMARCA 

G58415001 SETMANA CULTURAL i 
FESTIVA DEL PILAR 3 4 3 1 6 4 21 1.179,57 

CENTRE MORAL 
D'ARENYS DE MUNT G58176744 LES DANSES DE LA 

MEDITERRÀNIA 5 7 3,5 1 6 8 30,5 1.926,69 

CENTRE MORAL I 
INSTRUCTIU DE 
GRÀCIA 

G08713273 Fem Cultura a Gràcia: 
més enllà del 150è 7 4 4,5 2 4 5 26,5 1.488,51 

Centro Aragonés de 
Badalona G08489205 Festes Pilar Badalona 5 8 4 3 6 6 32 2.021,44 

Centro Aragonés de 
L´Hospitalet G60082302 

Promoció cultura 
Aragonesa y Catalana 
(intercanvis culturals i 
festivals) i participació al 
Foro de les cultures 

5 7 2,5 1 4 4 23,5 1.320,00 

CENTRO ARAGONÉS 
DE SARRIA V08538910 FESTES DE PRIMAVERA 

ESTIU 2020 3 3,5 3,5 1 6 3 20 1.123,40 

CENTRO ARAGONES 
TERRASSA G61440707 Festivitat del Pilar 3 6 3 1 6 3 22 1.235,74 

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ CASA DE 
CADIZ DEL PRAT 

G58623943 

SUBVENCIO 2020 EL 
FLAMENC AVUI I 
SEMPRE: ART, 
SUPERVIVÉNCIA I MOLT 
MÉS. 

6 3 4,5 4 4 5 26,5 1.488,51 

Centro Cultural 
Andaluz de Palau 
solità i Plegamans 

G65352916 Festa Major 2020 5 4,5 4 2 8 5 28,5 1.500,00 

Centro cultural 
andaluz plaza Macael G58545005 Romería del Rocío 5 4 2,5 1 6 7 25,5 950,00 
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CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ DE SANTA 
PERPETUA DE 
MOGODA 

G60973203 FESTA MAJOR SANTA 
PERPETUA 4 3 3 1 8 4 23 1.250,00 

CENTRO DE 
ESTUDIOS 
ROCIEROS Y 
CULTURA 
ANDALUZA EN 
CATALUNYA, 
CERCAT 

G64124316 

Treballs amb el fons 
fotogràfic del CERCAT: 
difusió, recepció i 
manteniment de material 
del fons fotogràfic. 

5 8 4 1 4 3 25 1.404,25 

CENTRO 
RECREATIVO Y 
CULTURAL 
ARAGONES DE 
RIPOLLET 

G61197828 FESTES DEL PILAR 2020 3 4,5 4 2 6 5,5 25 1.404,25 

CERCLE 
D'AGERMANAMENT 
OCCITANO-CATALÀ 
(CAOC) 

G08953564 

Arrels comunes: bestiari, 
llegendes, rondalles, 
cançó popular i tradicions 
occitano-catalanes. 
Activitats de promoció i 
divulgació 2020. 

7 8 5 5 4 9 38 2.350,00 

CLUB FALCONS 
SABADELL G58337395 XLII APLEC MASIA SANT 

OLEGUER 2 3 3 2 6 3 19 934,23 

Colla Castellera Jove 
de Barcelona G65357642 

Organització de cinc 
diades castelleres dins del 
marc del 10è aniversari de 
la Colla 

8 8 5 4 6 5 36 2.274,12 

Colla Castellera 
Minyons de Terrassa G58334525 

Projecte de seguretat i 
prevenció del Minyons de 
Terrassa 

9 5,5 4 2 10 4 34,5 2.179,37 

Colla de Bastoners de 
Sabadell G61646105 Projecte anual 2020 

Bastoners de Sabadell 6 4 3 3 4 4 24 1.320,00 

COLLA DE 
CASTELLERS 
D'ESPLUGUES 

G60433828 

DIADES IMPORTANTS 
COLLA DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

9 5 5 4 8 5 36 2.274,12 

COLLA DE 
GEGANTERS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

V60160009 

ACTIVITATS I 
RESTAURACIÓ 
GEGANTS VILANOVA I 
LA GELTRÚ 2020 

5 7 3,5 1 6 4 26,5 1.488,51 

Colla de Geganters i 
Grallers de Gràcia de 
Sabadell 

G62299557 

Creació i estrena de 
l'Àliga de Sabadell com a 
figura precursora del 
projecte del Seguici 
Popular de Sabadell 

7 8 4 1 8 8 36 2.274,12 

Colla de Gegants i 
Capgrossos de Santa 
Coloma de Gramenet 

G60133030 
Actes commemoratius del 
60è aniversari dels 
Gegants Vells de Santa 
Coloma de Gramenet 

8 3,5 4 3 10 4 32,5 2.053,03 
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Colla del Bitxo del 
Torrent Mitger G58686866 

VI TROBADA DE 
BESTIARI"CANROCACR
EMA!" 

7 6 5 3 6 7 34 2.147,78 

COLLA DELS TRES 
TOMBS DE SANT 
JOAN DESPI 

G67475905 TRES TOMBS DE SANT 
JOAN DESPI 6 8 4 3 6 4,5 31,5 1.989,86 

Colla Gegantera de 
Pallejà V60909660 

DUES TROBADES DE 
COLLES GEGANTERES 
A PALLEJÀ DE L'ANY 
2020 I INTERCANVIS A 
LES COLLES 
CONVIDADES 

4 8 3,5 1 8 5 29,5 1.657,02 

Colla Gegantera de 
Tavertet G64796642 Confecció del vestuari de 

la Colla Gegantera 4 3 3,5 1 2 3 16,5 750,00 

Colla gegantera del 
barri de Sant Josep de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

G66964206 Reparació de 
desperfectes de Gegants. 5 4 4,5 1 2 6 22,5 406,50 

Colla Gegantera 
d'Iluro G62265046 

30È ANIVERSARI COLLA 
GEGANTERA D'ILURO - 
XI MOSTRA DE BALLS 
DE GEGANTS DE 
MATARÓ 

7 6 3,5 2 6 2 26,5 1.488,51 

Comissió Cavalcada 
dels Reis d'Igualada 
Fundació Privada 

G61992335 Festa dels Reis d'Igualada 7 7 4 5 10 2 35 2.210,95 

Coral Preludi d'Amics 
de la UNESCO de 
Barcelona 

G63766463 
Programa d'interpretació 
de cançons profanes en 
llatí 

4 6 3,5 1 4 6 24,5 1.376,17 

CORAL SANT 
SADURNÍ G59868380 TAST D'ÒPERA I 

SARSUELA 4 4 3 2 4 3,5 20,5 1.151,49 

De Bòlit Unió de 
Colles de Cultura 
Popular 

G63632715 
Rebombori 2020 Festa de 
la Cultura Popular i la 
Música Folk 

7 4 3,5 3 4 7 28,5 1.500,00 

DIABLES DE LES 
CORTS G60770799 

Correfoc de Primavera de 
Les Corts - 26é aniversari 
de Diables de Les Corts 

7 6 5 4 4 5 31 1.958,27 

Diables de Sant Cugat 
del Vallès G63767115 Presentació de la bèstia 

infantil de Sant Cugat 6 5 4 3 2 9 29 1.628,93 

Diables del Poble Sec G59370759 VII Trobada de Bèsties de 
Foc 6 5 3,5 1 6 4 25,5 1.425,00 

COLLA DIABLES DE 
LLIÇA – VALL DE 
TENES 

G65769937 LES BRUIXES DEL 
BOSC CODERN 5 5 3 4 6 3 26 1.460,42 

Drac de Granollers G60877495 Creació de indumentària 
de la colla  

7 3 4 3 2 3 22 1.235,74 

Drac i Diables de la 
Colònia Güell G62067160 Correfoc i Encesa de la 

Cripta de la Colònia Güell 4 6 3,5 2 6 3 24,5 1.200,00 

El Centre de Sant 
Quirze de Besora G58307299 

Mantenir la tradició d'Els 
Pastorets de Sant Quirze 
de Besora 

5 4 4 2 4 3 22 1.235,74 
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Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

El Círcol Catòlic G08713349 Els Pastorets del segle 
XXI 5 5 4,5 3 4 5,5 27 1.516,59 

ELS XULIUS CENTRE 
SOCIAL RIBETÀ G58860081 Música de proximitat 5 4 4 3 4 5 25 1.404,25 

ESBART CATALÀ DE 
DANSAIRES G58348806 

Projecte d'activitats de 
foment i difusió de la 
dansa catalana 

6 8 4 3 4 10 35 2.210,95 

Esbart Maragall del 
Casal Catòlic de Sant 
Andreu 

G59535609 Escola de l'Esbart 
Maragall 6 4 3 2 4 4 23 1.291,91 

Esbart Rocasagna G60981933 A la panxa del bou 7 3 5 3 4 4,5 26,5 1.488,51 

Falcons de Barcelona G63101406 Desenvolupament del fet 
Falconer en general 5 5 3,5 1 6 8 28,5 1.600,85 

Fomarians Diables de 
Sant Climent de 
Llobregat 

G62434022 
Foment de la cultura del 
foc en el cicle festiu del 
municipi 

7 6 3 5 8 6 35 2.210,95 

Foment de la Sardana 
de Barcelona G60694114 Audicions de sardanes 

2020 3 5 3,5 1 10 3 25,5 1.432,34 

FOMENT DE LA 
SARDANA DE RUBÍ G59849760 

CICLE FESTIU - FESTES 
POPULARS I 
TRADICIONALS 

7 5 3 3 10 7 35 2.210,95 

Foment de Sitges G08494635 Pubillatge a Sitges 2020 6 6,5 4 1 4 6 27,5 1.544,68 

Foment Mataroní G08399099 TEMPORADA 2020- 
MÚSICA CATALANA 6 6 3,5 3 4 3 25,5 1.432,34 

FOMENT 
SARDANISTA SANT 
SADURNI 

G59319798 Cicle de Ballades-
Audicions Fires 2.020 5 3 4 2 10 4 28 1.572,76 

FUNDACIÓ FESTA 
MAJOR DE GRÀCIA G64921182 Cicle de Nadal a Gràcia 8 7 5 4 6 8 38 2.400,46 

FUNDACIO LA 
TOSSA DE MONTBUI G62556154 

ACTE INAUGURAL DE 
LA REMODELACIÓ DE 
LA TORRE DEL 
CASTELL DE LA TOSSA 

3 4 3,5 2 4 4 20,5 1.151,49 

Fundació Privada 
Cívica Oreneta del 
Vallès 

G64299118 Enganxa't a la cultura 5 5 3,5 1 6 7,5 28 1.572,76 

FUNDACIÓ PRIVADA 
CULTURA I TEATRE G64255185 

Els pastorets 2020 - 
renovació de les 
representacions 

8 6 4,5 5 4 6 33,5 2.116,20 

Fundació Privada Pere 
Closa G61645115 Cultura Popular Gitana 6 4 4 3 4 3 24 1.348,08 

Fundació Procat G61198826 
Organització arribada 
Flama del Canigó a Nou 
Barris 

6 5 3 3 6 5 28 1.572,76 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
MARTÍ L'HUMÀ 

G63198782 Les Festes del Bosc 2020 4 4 3 1 4 2 18 885,06 

Fundació Vidal 
Fundació Privada G08595886 

Promoció de la Cultural 
Popular Museu Colònia 
Vidal 

6 6 5 3 0 3 23 1.291,91 
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Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

GEGANTERS I 
GRALLERS DEL 
POBLE SEC 

G60818705 
GIMKANA I VESTUARI 
TROBADA GEGANTS 
POBLE-SEC 

5 6 4 2 8 5,5 30,5 1.926,69 

GRUP BONAIRE I 
VEUS DE TONA G61976338 

CONCERTS DE CANT 
CORAL POPULARS I 
TRADICIONALS 

5 6 3 1 4 4,5 23,5 944,50 

GRUP DE DIABLES 
KAPAOLTIS G61528410 15 anys de la colla infantil 

2015-2020 5 3 3,5 1 4 4,5 21 1.179,57 

GRUP PESSEBRISTA 
DE CASTELLAR DEL 
VALLÈS 

G60083185 PESSEBRES I EL CANVI 
CLIMÀTIC 7 7 3,5 2 6 5 30,5 1.926,69 

Grup sardanista dintre 
el bosc G59152405 aplec a l'Agulla 3 3 3 1 10 5 25 1.404,25 

Grup Sardanista Horta G62478409 Sardanes a Horta 4 5 4 1 10 8 32 800,00 

GRUP SARDANISTA 
MAIG G58921958 

Participació als 
campionats de Colles de 
sardana esportiva de 
Barcelona i de Catalunya 

7 8 2 2 10 4 33 2.084,61 

HDAD. NTRO P. 
JESÚS NAZARENO Y 
NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA DE 
MATARÓ 

G59993634 
Festes tradicionals de la 
Inmaculada Concepció i 
de l'Esperança a Mataró.  

4 7 3,5 3 6 4 27,5 1.544,68 

HERMANDAD 
ANDALUZA 
NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCIO DE 
TERRASSA 

G62102843 XXII ANIVERSARIO DE 
LA HERMANDAD 4 5,5 3,5 1 4 6 24 1.348,08 

Hermandad Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y 
María Santísima de las 
Arenas de Terrassa 

R0802202B PESEBRE VIVIENTE 
AÑO - 2020 4 5 3,5 2 4 3,5 22 1.235,74 

Hermandad Rociera 
Unión Andaluza Virgen 
de la Rocina 

G58630112 Cicle Festiu Sant Adrià de 
Besòs 2 3,5 2,5 1 8 3 20 390,00 

HOGAR CENTRO 
CASTELLANO Y 
LEONÉS DE 
CATALUNYA 

G08575680 FOMENT DE LA MÚSICA 
CORAL 2 3,5 3 1 4 3 16,5 811,31 

HOGAR 
EXTREMEÑO DE 
BARCELONA 

G08803132 CELEBRACIÓ FESTES 
PATRONALS 2020 4 3,5 3,5 1 4 3 19 934,23 

INSTITUT DE 
PROJECCIÓ 
EXTERIOR DE LA 
CULTURA 
CATALANA (IPECC) 

G08888422 
XXXII - Premis Batista i 
Roca-Memorial Enric 
Garriga Trullols 

4 5,5 4 1 4 4 22,5 1.263,83 

IRMANDADE A NOSA 
GALIZA G08682551 HOMENATGE A 

ROSALIA DE CASTRO 4 3 3,5 3 4 3 20,5 1.151,49 

LA QUADRILLA D'EN 
JOAN MUNTADA G65347619 

RESTAURACIÓ DELS 
GEGANTONS I 
CAPGROSSOS 

4 2,5 3,5 1 2 3,5 16,5 811,31 
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Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

La Taula del Raval G60009388 Els Bouets i la Vaqueta 
del Raval 4 4 2 1 8 3,5 22,5 1.263,83 

LLUISOS DE GRACIA G58040775 Fem lluïsos fem cultura 7 4 5 3 4 6 29 1.550,00 

ORFEÓ BADALONÍ G58533506 LA MOIXIGANGA DE 
BADALONA (30a edició) 5 7 4,5 3 6 7 32,5 2.053,03 

Orquestra de Cambra 
d'Acordions de 
Barcelona (OCAB) 

G58174244 CONCERT DE NADAL 
DE L'OCAB 4 3 3,5 2 4 6 22,5 1.263,83 

PATRONAT 
CASTELLERS DE 
VILAFRANCA 

G08886897 

PROJECTE 
D'ADAPTACIÓ I 
MILLORA DE 
L'EXPOSICIÓ DE CAL 
FIGAROT 

5 4 4 5 4 4,5 26,5 1.488,51 

Patronat de Sant Roc G64294754 Renovem el Vot de Vila a 
Sant Roc 8 8 5 4 10 5 40 2.806,80 

PEÑA CULTURAL 
FLAMENCA Y 
RECREATIVA 
ANDALUZA 
"ANTONIO MAIRENA" 

G58021528 

XXXIX CICLO 
CULTURAL FLAMENCO 
Y XXXIX FESTIVAL 
FLAMENCO "BROCHE 
DE ORO" 

6 7 4 3 4 4,5 28,5 1.600,85 

Pixafocs i 
Cagaspurnes, Diables 
de Masquefa 

G60698396 Recuperar el Ball de 
Diables a Masquefa 7 6 4 3 6 4,5 30,5 1.926,69 

Rromane Siklovne, 
Associació de Joves 
Estudiants Gitanos del 
Bon Pastor 

G65688780 Ludoteca Musical Romaní 4 2 5 2 4 5 22 1.235,74 

Sabadell, Mes musica G63198378 Premi Nacional Agustí 
Borgunyó 2 4 3 1 4 4 18 885,06 

Societat Coral Amics 
de la Unió G58327438 Concert de Nadal. 25 

anys fent escola 4 3 4,5 2 4 2 19,5 958,82 

SOCIETAT CORAL 
DIADEMA 
CORBERENCA 

G08405557 FEM-LA GROSSA. Cicle 
festiu a Corbera 5 4 4,5 3 8 5 29,5 1.657,02 

SOCIETAT CORAL 
ELS AMICS G08468209 CAFÈ TEATRE I BALLS 

TRADICIONALS 4 6 3 2 4 5 24 1.000,00 

SOCIETAT CORAL 
OBRERA LA GLÒRIA 
SENTMENATENCA 

G08727075 TRADICIONS D'UN 
POBLE DE PAGÈS 4 5 4 2 6 3 24 1.348,08 

Societat Cultural i 
Esportiva La Lira G58301466 

Folk 'n' Viu. Cicle de 
música tradicional de la 
SCE La Lira a Sant 
Andreu 2020 

6 6 3,5 4 4 6 29,5 1.657,02 

Societat Cultural 
L'Oliva G08841819 Festa de la verema 5 2 3 1 6 4,5 21,5 262,50 

SOCIETAT 
CULTURAL SANT 
JAUME 

G58226911 Les Sardanes de Sant 
Jaume 2020 4 7 3,5 1 10 3,5 29 1.628,93 

TAULA D'ENTITATS 
DE SARRIÀ G65690620 SARDANES A LA PLAÇA 6 5 3,5 3 10 5 32,5 2.053,03 

TILL-TALL GRUP DE 
TEATRE G59345462 DIÀLEGS DE 

BIBLIOTECA 4 4 4,5 4 4 4 24,5 1.000,00 
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(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 

Tot Raval, Fundació 
Privada G62860796 

Festival de Cultura 
Raval(s) Fet per la gent 
del barri. 18 edició. 

8 8 5 4 4 6 35 2.210,95 

Trabucaires del Tro 
Gros G58404732 

Renovació de les 
cantimplores dels 
Trabucaires del Tro Gros 
de Súria per la 
participació en les 
Caramelles 2020 

6 4 3,5 3 2 5 23,5 1.320,00 

PETIT BALLET DE 
BARCELONA G58900911 LLATINOAMÈRICA AMB 

CATALUNYA 5 6 3 1 4 4 23 1.291,91 

TOTALS 349.133,20 
 

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 pels motius que s’especifiquen a continuació: 
 
2.1. Per no complir el requisits establerts en l’article 5 i 7 de les bases de la 
convocatòria (No haver presentat la documentació degudament complimentada o no 
haver presentat la documentació requerida). 
 

Entitat NIF Títol 
Agrupació Sardanista Ideal de Clave G58038167 APLEC DE LES ROQUETES 

Amics de Medievalia Sabadell G62538590 Medievalia Sabadell: Una història 
per descobrir 

Asoc. Centro Cultural Andaluz y Artístico 
Manuel de Falla G58324856 Cultura musical 2020 

Asociación Centro Extremeño Ruta de la 
Plata del Prat V61073227 Festival Folklòric solidari 

Associació Cultural de Carreters i 
Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet G61144093 Festa Sant Antoni Abat 2020 

Associació Cultural Rubricatus G65151953 XII Festival de música i dansa 
Berguedà Folk 

ASSOCIACIÓ CULTURAL TURÓ DEL 
LLAC-GEGANTERS I GRALLERS DE LA 
LLACUNA 

G60354941 

X ANIVERSARI DEL GEGANTÓ 
COSTA-RIQUENY RAMONET 
(XXVI TROBADA DE GEGANTS I 
CAP GROSSOS DE LA LLACUNA 

Associació de diables de Sant Pau G65061681 Festa dels diables de Sant Pau 2020 
ASSOCIACIÓ DIABLES DE CANYELLES 
CANYAFOCS G62589155 Confecció i conservació 

indumentària 
C.C.ANDALUZ H.R. VIRGEN DE 
GRACIA G60517968 XXXVII ROMERIA VIRGEN 

DEGRACIA 
COFRADIA DEL SANTO SEPULCRO G65863300 XXXe Aniversario Fundacional 
COLLA DE DIABLES ST PERE NORD G58358433 FIRA DE BRUIXES (WALPURGIS) 
DRAC I BRUIXES DE CAN BOADA G59301309 FEM CULTURA 2020 
Germandat de Sant Antoni Abat Colla 
Vella V59910471 Festa de Sant Antoni i tallers a les 

escoles 
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Entitat NIF Títol 

GRUP DEL DRAC MOLINS DE REI G62267612 CUC 25 ANYS. 1/4 de segle 
BESTIAL !! 

Moixiganguers d'Igualada G60749249 
Adquisició de la indumentària per a 
la represa de l'activitat 2020 post 
COVID 

 
2.2.- Per no constar el caràcter cultural degudament acreditat als seus estatuts i en 
conseqüència no complir part de les condicions fixades a l'article 4 de les bases de la 
convocatòria. 
 

Entitat NIF Títol 

PARROQUIA DE SANT MEDIR R0800225E PREMI AMADEU OLLER DE POESIA 
PER A JOVES POETES 

 

2.3.- Per no constar als seus estatuts que el seu domicili social està a la demarcació 
de Barcelona i en conseqüència no complir part de les condicions fixades a l'article 4 
de les bases de la convocatòria. 
 

Entitat NIF Títol 
ASSOCIACIO FOMENT DE LA 
DANSA INTERNACIONAL DE 
BANYOLES 

G55127435 FESTIVAL SAVE FLAMENC 
BARCELONA 

L'ARADA CREATIVITAT SOCIAL F25628579 
Cicle d'exposicions i trobades de la 
cultura popular vinculada a la Sèquia 
de Manresa 

 

2.4.- Per tractar-se de federacions o coordinadores d’entitats i en conseqüència no 
complir part de les condicions fixades a l'article 4 de les bases de la convocatòria. 
 

Entitat NIF Títol 

COORDINADORA DE 
GEGANTERS DE BARCELONA G58336124 FOMENT, PROMOCIÓ I RECERCA 

DE L'ACTIVITAT GEGANTERA. 

Obra del Ballet Popular G58808429 Cultura Catalana a Montserrat 

 

2.5.- 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. 
 

Entitat NIF Títol 
ASOCIACIÓN PREMIOS DE CINE 
BLOGOS DE ORO G66676826 PREMIS DE CINEMA BLOGOS DE 

ORO 

FÒRUM VOCAL G61248381 25è Aniversari - Els Valsos de Brahms i 
altres cançons d'amor 
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Entitat NIF Títol 

Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 G66055286 6a Festa de la Tardor 
PONTIFICIA I REIAL GERMANDAT I 
CONFRARIA DE NATZARENS DEL 
NOSTRE PARE JESÚS DEL GRAN 
PODER I MARÍA SANTISSIMA DE L´ 
ESPERANÇA MACARENA 

R5800369J BULLETINS INFORMATIUS I 
CARTELL DE SETMANA SANTA 

 

2.6. Per ser projectes d’entitats que ja presenten un altre de diferent en aquesta 
convocatòria sense haver desistit de cap dels dos i, en conseqüència, contravenint el 
que estableix l’article 6 de les bases de que cada entitat podrà presentar una única 
sol·licitud amb un sol projecte. S’ha aplicat el criteri d’acceptar només les darreres 
sol·licituds quan s’ha lliurat més d’1 projecte. Els que es mostren a continuació no són 
els darrers i en conseqüència queden desestimats. 
 

Entitat NIF Títol 

PETIT BALLET DE BARCELONA G58900911 Divulgació dansa i tradició cultural 
catalana 

ASSOCIACIÓ LA PASSIÓ D'OLESA 
DE MONTSERRAT G08779365 

REPRESENTACIONS DE LA 
PASSIÓ D'OLESA DE 
MONTSERRAT 

ASSOCIACIO SOCIETAT 
SARDANISTA DANSAIRES 
VILANOVINS 

G08973810 
LIè CONCURS NACIONAL DE 
COLLES SARDANISTES - 
18/07/2.020 

ACG ROSALIA DE CASTRO G58174632 FESTA DE FOMENT CULTURAL I 
POPULAR CAN MERCADER 2020 

Associació Esbart Sant Marti de 
Barcelona G58334350 6e Ball de Rams Popular de Sant 

Martí 
Colla Castellera Minyons de 
Terrassa G58334525 40è aniversari Minyones de 

Terrassa 
ASSOCIACIÓ CULTURAL CAMP 
DEL REI G58501677 CERCAVILA CULTURAL CAMP 

DEL REI 
Centro cultural andaluz plaza 
Macael G58545005 Romeria del Rocío 

Union Andaluza Hermandad Rociera 
Virgen de la Rocina G58630112 Romeria del Rocío de Catalunya 

FOMENT SARDANISTA SANT 
SADURNI G59319798 28e. APLEC CAPITAL DEL CAVA 

Associació d'Amics dels Gegants del 
Pi G60195906 XXVI Festes de Sant Josep Oriol i 

activitats que se'n deriven 
AMICS DE LA SARDANA DE 
POBLE SEC G60676020 FESTA MAJOR I SARDANES A LA 

FRESCA 
GEGANTERS I GRALLERS DEL 
POBLE-SEC G60818705 TROBADA DE GEGANTS I NANS 

AL POBLE-SEC 
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Entitat NIF Títol 

ACCIO CIVICA CALDERINA G62214820 
PROGRAMACIÓ MUSICAL, CICLE 
PARLEM DE CULTURA POPULAR, 
CICLE PARLEM DE CATALUNYA 

FUNDACIO LA TOSSA DE 
MONTBUI G62556154 Aplec del Roser de la Tossa 

ASSOCIACIO BALL DE DIABLES 
DE SITGES COLLA JOVE G63265250 

FESTA MAJOR DE SANT 
BARTOMEU I SANTA TECLA DE 
SITGES. BALL DE DIABLES 
PARLAT 

CASINO DE CALDES FUNDACIO 
PRIVADA G64910987 

PROGRAMACIÓ MUSICAL, CICLE 
PARLEM DE CULTURA POPULAR, 
CICLE PARLEM DE CATALUNYA 

Associació Colla Ferafoc de Sant 
Quintí de Mediona G65491557 Construcció del Ferafoc petit de 

Sant Quintí de Mediona 

Associació Colla Gegantera de 
Masquefa G65698383 

Dinamització i dignificació de la 
Festa Major petita de Sant Isidre i la 
Festa Major de Santa Magdalena de 
Masquefa i dels Gegants, Isidre i 
Magdalena 

Associació Dimonis de Baix a Mar G67538207 Creació i confecció de la 
indumentària de l'entitat 

PONTIFICIA I REIAL GERMANDAT 
I CONFRARIA DE NATZARENS 
DEL NOSTRE PARE JESÚS DEL 
GRAN PODER I MARÍA 
SANTISSIMA DE L´ ESPERANÇA 
MACARENA 

R5800369J 

REPRESENTANT DE LA 
GERMANDAT PER LA 
PRESENTACIÓ DE 
SUBVENCCIONS 

COLLA DE GEGANTERS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ V60160009 CICLE FESTIU GEGANTS DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 2020 
 

2.7. Per haver presentat escrit de desistiment de la sol·licitud, durant el període 
d’instrucció. 
 

Entitat NIF Títol 
A. HERMANDAD ROCIERA SANTA 
MARIA DE LAS ARENAS VOCES 
DEL CAMINO 

G65079444 ROCÍO 2020 

Agrupació de Balls Populars de les 
Roquetes G60103215 XIX Diada Bastonera de les Roquetes 

del Garraf 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
ANDALUZA DE TORELLÓ G58812827 ROMERIA ROCIERA DE TORELLÓ 

2020 
Associació Colla Ferafoc de Sant 
Quintí de Mediona G65491557 Foedus 

ASSOCIACIO COLLES 
SARDANISTES LAIETANS G63147615 VIII CONCURS DE SARDANES DE 

CIUTAT VELLA (BARCELONA) 
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Entitat NIF Títol 
Associació Cultural Ball de Diables 
de Vilanova i la Geltrú G59967703 Actes correfoc 2020 

ASSOCIACIO D'AMICS DE 
L'ACORDIÓ DE MAÇANERS G65128274 36ª TROBADA D'ACORDIONISTES 

DE MAÇANERS 
ASSOCIACIO D'AMICS DE 
SANTIGA G59936278 XXXVII FESTA DE L'ARBRE I XXXI 

D'HOMENATGE ALS POETES 
ASSOCIACIÓ LA COLÒNIA 
MODERNISTA G62671490 XX FESTA DEL MODERNISME DE 

LA COLÒNIA GÜELL 

ASSOCIACIÓ LA PASSIÓ 
D'OLESA DE MONTSERRAT G08779365 

ORGANITZACIÓ, PREPARATIUS I 
DIFUSIÓ DE LA TEMPORADA 2020 
DE LES REPRESENTACIONS DE 
LA PASSIÓ D'OLESA DE 
MONTSERRAT 

Associació per la pedra seca del 
Garraf G67618330 

Cicle de xerrades: L'art de la pedra 
seca al Garraf. 
Tècnica/Oficis/Patrimoni cultural, 
tradicional, rural/Construccions. 

Associació per les tradicions 
catalanes Tradicat G63165583 Organització Flama del Canigó 2020 - 

Osona i Moianès 
Associació Esbart Sant Marti de 
Barcelona G58334350 6e Ball de Rams Popular de Sant 

Martí 
FUNDACIÓ PRIVADA LA PASSIÓ 
D'ESPARREGUERA G63806756 LA PASSIÓ D'ESPARREGUERA 

2020 
 

Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
actuacions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar 
dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades 
per les entitats culturals sense finalitat de lucre, segons estableix la convocatòria i les 
bases específiques i atenent a la disponibilitat pressupostària: 
 

3.1 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.  
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció fixats a l’article 9 de la convocatòria, que es relacionen a 
continuació. 

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

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

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

punts. 
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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) Reparació o creació d’elements festius, 5 punts. 
e) Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada entitat, 4 punts. 
f) Festivals, concursos i obres de teatre, 4 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. 

 
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.  
 
3.2 Per tal de calcular l’import dels ajuts atorgats s’ha aplicat la fórmula següent: 
 
S’ha realitzat un 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 (350.000 €) entre la suma total de punts atribuïts en les valoracions superiors a 
quinze punts. 
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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 s’han incrementat 
o reduït, respectivament, en un import fixe de 7 €.  
 
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 20 a 29,99 punts atès que aplega 
el conjunt més nombrós de sol·licituds. 
 
Aquest càlcul 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, si haguessin hagut, no s’haurien 
pres en consideració): 6.231 punts. 

• Valor mig per punt en la primera iteració: 56,17 € / punt. 
• Valor d’increment o decreixement per tram: 7 € 
• Valors unitaris dels punts per trams: 
 

- De 15 a 19,99 punts: 49,17 € / punt 
- De 20 a 29,99 punts: 56,17 € / punt 
- De 30 a 39,99 punts: 63,17 € / punt 
- De 40 a 50 punts: 70,17 € / 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).  
 
El valor d’increment o decreixement per tram de 7 € s’ha determinat per tenir les següents 
característiques: 
 
• Ser un número sencer 
• Que permet diferenciar de forma substancial entre trams seguint el que estableix l’article 

11 de la convocatòria 
• I que, aplicat a les puntuació obtinguda per cada projecte susceptible de rebre 

finançament conjuntament amb les limitacions establertes a la convocatòria explicades al 
paràgraf anterior, dona com a resultat del sumatori del conjunt de concessions atorgades 
un valor molt pròxim a la quantitat màxima fixada a la convocatòria que és de 350.000 € 
sense superar-la. 

 
Totes les xifres de valors monetaris han estat arrodonides a dos decimals.  
 
L’import del conjunt de les subvencions atorgades és de 349.133,20 €. 

 
Quart. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta de 
Govern núm. 70 de data 13 de febrer de 2020, 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 
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durant l’any 2020, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre en el 
sentit que tot seguit es detalla: 
 
Disminuir la quantia de vuit-cents seixanta-sis euros amb vuitanta cèntims (866,80.- 
EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903, mitjançant 
l’operació comptable 2002900488. 
 
Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de TRES-CENTS QUARANTA-NOU MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (349.133,20 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2020 de la Diputació de 
Barcelona amb el següent detall: 
 

Entitat NIF Títol projecte 
Import 

Concessió 
(€) 

Operació 
comptable/ 

posició 
A.C.A HIJOS DE 
PARADAS EN 
CATALUÑA 

G58565979 ACTOS DEL XXXII 
ANIVERSARIO 1.000,00 2003003054.1 

A.C.A PEÑA 
FLAMENCA MANLLEU G59756593 34º FESTIVAL FLAMENCO DE 

MANLLEU 934,23 2003003054.2 

A.C.A.C. HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCIO DE 
PINEDA 

V58126061 
CELEBRACIÓ DIADA DE 
CATALUNYA I INTERCANVI 
DE CULTURES 

1.291,91 2003003054.3 

ACA HDAD NTRA SRA 
DEL ROCIO LOS 
ROMEROS DE 
BARCELONA 

G58102591 
CICLE DE TROBADES DE 
CORALS ROCIERES 
SOLIDARIES 

1.320,00 2003003054.4 

ACCIO CIVICA 
CALDERINA G62214820 

CALDESFLOR 2020, 25 ANYS 
DE CATIFES DE FLORS I LA 
FLAMA DEL CANIGÓ 

1.572,76 2003003054.5 

Acción Cultural Miguel 
de Cervantes G08904260 

Taller Rincón Poético Base del 
XXXIII Concurso Literario 
Internacional 

1.151,49 2003003054.6 

ACF Olesa Sardanista G59678516 Nous públics 2020 2.463,63 2003003054.7 
ACF Sabadell 
Sardanista G59667386 58è APLEC DE LA SARDANA 

de Sabadell 2.084,61 2003003054.8 

ACG ROSALIA DE 
CASTRO G58174632 "Festa Cultural de Cornellà - 

Fira del "pulpo" 1.628,93 2003003054.9 

Agrupació Cultural 
Folklòrica Barcelona G08943250 

Cicle de ballades de 
SARDANES A LA CATEDRAL 
de Barcelona 2020 

2.400,46 2003003054.10 

AGRUPACIÓ DE 
PESSEBRISTES DE 
SABADELL 

G59790808 ACTES DE NADAL 2020 885,06 2003003054.11 
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Entitat NIF Títol projecte 
Import 

Concessió 
(€) 

Operació 
comptable/ 

posició 
Agrupació Folklòrica 
Amunt i Crits G58356007 FESTIVAL DE DANSES 2.000,00 2003003054.12 

AGRUPACIÓ 
FOLKLORICA D'ORDAL G60683836 

PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ DELS 
GEGANTS D'ORDAL 

1.204,00 2003003054.13 

Agrupació Musical La 
Banda de Cerdanyola 
del Vallès 

G61887329 El Concert que et mereixes 1.657,02 2003003054.14 

AGRUPACIÓ 
SARDANISTA DE 
CALELLA 

G58326877 CONCERT PRESENTACIÓ 
DEL DISC "ARRAN D'ONADA" 1.151,49 2003003054.15 

Agrupació Sardanista de 
Tona G59516484 45è Aplec de Tardor 1.017,50 2003003054.16 

AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 
MANLLEUENCA 

G59827212 Activitats Sardanistes 2020 - 
Manlleu 1.488,51 2003003054.17 

Airiños da Nosa Galicia G58407024 

Festival de musica i dansa, 
festa de cultura tradicional del 
37 aniversari,"letras galegas" i 
mostra cultural i gastronòmica 
2020 

1.600,85 2003003054.18 

AMICS DE LA FLAMA 
DEL CANIGÓ I DELS 
FOCS DE SANT JOAN 
DE MANLLEU-
TRADIFOC 

G63655021 SANT JOAN-TRADIFOC 790,00 2003003054.19 

AMICS DE LA 
SARDANA DE POBLE 
SEC 

G60676020 FESTA DE TARDOR I 
MATINALS SARDANISTES 1.550,00 2003003054.20 

Amics de la Sardana de 
Premià de Mar G58946955 A la plaça fem sardanes. Diada 

del soci. 2.021,44 2003003054.21 

Amics de la Sardana de 
Vilassar de Mar G61097929 XIII Concert: "Aniversaris i 

contrast d'estils" 1.125,00 2003003054.22 

AMICS D'EL PRAT G58942483 XXV APLEC DE LA TARTANA 1.000,00 2003003054.23 
ANTIC GREMI DE 
TRAGINERS 
DIGUALADA 

G58332420 
CONTE INFANTIL ANTIC 
GREMI DE TRAGINERS 
D'IGUALADA 

1.600,85 2003003054.24 

ASOCIACIÓN CASA DE 
MADRID EN 
BARCELONA 

G08672719 FESTES POPULARS 885,06 2003003054.25 

ASOCIACION CENTRO 
CULTURAL 
CASTELLANO-
MANCHEGO DE 
BADALONA 

G58445768 DIADA DEL SOCIO 2020 860,48 2003003054.26 
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Entitat NIF Títol projecte 
Import 

Concessió 
(€) 

Operació 
comptable/ 

posició 
Asociación Cultural 
Andaluza de Tona G59835405 Festa Major de Sant Andreu 

2020 1.000,00 2003003054.27 

Asociación Cultural 
Casa de Andalucía en 
Manresa 

G08843609 21º Potaje Flamenco-Ciudad de 
Manresa 1.207,66 2003003054.28 

Asociación Cultural 
Compañía Barcelona 
Flamenco Ballet 

G67432500 Barcelona Cultural Flamenca 1.151,49 2003003054.29 

Asociación Cultural 
Extremeña -Zurbarán G62386602 XIX CERTAMEN Internacional 

de Pintura "Zurbarán" 1.235,74 2003003054.30 

ASS. COLLA DE 
DIABLES DEL CASC 
ANTIC DE 
BARCELONA 

G65170607 FOT-LI CASTANYA 2020 1.432,34 2003003054.31 

Ass. Colla Gegantera de 
Molins de Rei G59819136 Festa Major Gegant a Molins 

de Rei 2.242,54 2003003054.32 

Ass. Comitè de l'Antifaç G67253005 Carnaval de Molins de Rei 
2020 1.460,42 2003003054.33 

ASSOC. CULT. 
C.E.PUIGCASTELLAR - 
PATRONAT PRO 
APLEC 

G61997490 
COMMEMORACIÓ DEL 66è 
APLEC A SANTA COLOMA DE 
GRAMENET 

1.600,85 2003003054.34 

Associació Agrupació 
Sardanista de Cornellà G58318163 Festa de l'Agrupa 2020 1.750,00 2003003054.35 

ASSOCIACIO 
AGRUPACION 
CULTURAL GALEGA 
AGARIMOS 

G61302576 

JORNADES CULTURALS I 
TROBADA DE BANDES DE 
GAITES DEL XXIII 
ANIVERSARI DE 
L'AGRUPACIÓN CULTURAL 
GALEGA AGARIMOS 

1.179,57 2003003054.36 

Associació Amics de les 
havaneres "Port Vell" G58537598 

35 GRAN TROBADA 
D´HAVANERES "BARCELONA 
CARA AL MAR" 

900,00 2003003054.37 

ASSOCIACIÓ 
ARREPLEGAGEGANTS G66393034 

L'OCELLAIRE DE L'EIXAMPLE 
i ARREPLEGAGEGANTS PER 
ELS GEGANTS INCLUSIUS. 

2.053,03 2003003054.38 

Associació Ateneu 
Centre Democràtic i 
Progressista 

V58330689 TACA'M XXXII Concurs teatre 
amateur Caldes de Montbui 2.179,37 2003003054.39 

ASSOCIACIÓ BALL DE 
DIABLES DE BIGUES I 
RIELLS DEL FAI 

G66904137 ACTE INFERNAL 1.348,08 2003003054.40 

ASSOCIACIO BALL DE 
DIABLES DE SITGES 
COLLA JOVE 

G63265250 

FESTA MAJOR DE SANT 
BARTOMEU I SANTA TECLA 
DE SITGES. BALL DE 
DIABLES PARLAT 

1.628,93 2003003054.41 
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Entitat NIF Títol projecte 
Import 

Concessió 
(€) 

Operació 
comptable/ 

posició 

Associació Ball de 
Serrallonga de Terrassa G65945800 

Actuacions del Ball de 
Serrallonga de Terrassa per a 
l'any 2020 

598,00 2003003054.42 

Associació Castellers de 
Sants G67567388 Castellers de Sants 2020 1.263,83 2003003054.43 

ASSOCIACIÓ CENTRE 
CULTURAL SANT 
VICENÇ DE SARRIÀ 

G64854920 
L'Estel de Natzaret a Sarrià: un 
projecte de cultura popular i 
tradicional per a joves. 

2.053,03 2003003054.44 

ASSOCIACIÓ CENTRE 
D'ESPLAI XIXELL G58344318 PESSEBRE VIVENT 

SOLIDARI 2020 2.000,00 2003003054.45 

Associació Centro 
Cultural Andaluz Raíces 
de Andalucía 

G63566798 

XII - Romería Ciudad de 
Viladecans Encuentro de 
entidades cofreades y romeras 
del Baix Llobregat 

1.488,51 2003003054.46 

ASSOCIACIÓ CIVITAS 
CULTURA G66276122 

FIA-FAIES ENCENEN POESIA 
AL PAISATGE DEL 
BERGUEDÀ 

1.895,10 2003003054.47 

Associació Colla 
Castellera Llunàtics 
UPC Vilanova 

G66056763 Activitat Colla Castellera 
Llunàtics UPC Vilanova 1.186,29 2003003054.48 

ASSOCIACIÓ COLLA 
CASTELLERA SALATS 
DE SÚRIA 

G64907272 
FEM QUE ELS CASTELLS 
FORMIN PART DE LA 
CULTURA CATALANA 

2.021,44 2003003054.49 

Associació Colla de 
Diables la Diabòlica de 
Gràcia 

V60382413 XIX Diada Diabòlica 1.207,66 2003003054.50 

Associació Colla 
Gegantera de Masquefa G65698383 Festa dels Gegants de 

Masquefa 1.025,00 2003003054.51 

Associació Colla 
Gegantera de Nou 
Barris 

G65840225 El Costumari català a Nou 
Barris 1.895,10 2003003054.52 

ASSOCIACIO COLLA 
GEGANTERA DEL 
CASC ANTIC DE 
BARCELONA 

G65347536 
Cicle dels 25 anys de Cultura 
Gegantera al barri antic de 
Barcelona 

1.460,42 2003003054.53 

Associació Crits i Renou G65933020 Trobada de ball tradicional de 
les Illes Balears 1.250,00 2003003054.54 

Associació Cultural 
Calaix de Sastre G64939374 Festa 9è Sancti Felicis 1.252,00 2003003054.55 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL CAMP DEL 
REI 

G58501677 CERCAVILA CULTURAL 
CAMP DEL REI 1.550,00 2003003054.56 

Associació Cultural 
Castro Follit G67605907 2a Diada del Setge 885,06 2003003054.57 
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Entitat NIF Títol projecte 
Import 

Concessió 
(€) 

Operació 
comptable/ 

posició 
Associació Cultural Cita 
Flamenca a Mataró G67357004 Cultura pels quatre costats 1.376,17 2003003054.58 

Associació Cultural 
Colla Mitjana dels 
Gegants de Montcada i 
Reixac 

V63170609 

Desenvolupament i celebració - 
XXV Trobada Comarcal de 
Gegants del Vallès Occidental i 
del Vallès Oriental 

2.084,61 2003003054.59 

Associació Cultural El 
Somriure d'Olivella G67224154 II Trobada de Corals a Olivella 1.235,74 2003003054.60 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I 
D'ESBARJO MESTRES 
DEL GAI SABER 

G65135550 
CICLE, VA DE TRADICIONS 
"MATARÓ DANSA" I "BALLS 
FOLK" 

2.274,12 2003003054.61 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I 
RECREATIVA UNIÓ 
CALAFINA 

G08712481 3ER. PREMI PARAULES 
CASINO DE CALAF 934,23 2003003054.62 

Associació Cultural 
L'Empelt G61058004 Cultura popular a les festes 

climentones 2.806,80 2003003054.63 

Associació Cultural per 
la Tradició Musical 
TRAM 

G59120444 TRADICIONÀRIUS Festival 
Folk Internacional 2.400,46 2003003054.64 

Associació Cultural 
Sagals d'Osona G62867023 Activitat castellera en el marc 

de la pandèmia del COVID-19 1.989,86 2003003054.65 

ASSOCIACIO 
CULTURAL SIBEMOLL G17697749 TEATRE LÍRIC CATALÀ Veus i 

cobla 1.404,25 2003003054.66 

ASSOCIACIO D'AMICS 
DE LA CREU ALTA G59871160 Construcció de la bèstia dels 

Diables de La Creu Alta 1.291,91 2003003054.67 

Associació d'Amics dels 
Gegants del Pi G60195906 

Activitats prèvies a les XXVI 
Festes de Sant Josep Oriol i 
post covid-19 

2.000,00 2003003054.68 

ASSOCIACIÓ D'AMICS 
ENCULTURA'T DE 
SABADELL 

G67521013 CONSTRUCCIÓ DEL LLEÓ 
DE SABADELL 1.179,57 2003003054.69 

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

G58488487 

430 Festes de Sant Roc de 
Barcelona a la plaça Nova, 
declarades Festa Patrimonial 
d'Interès Nacional, i 
celebracions del "Després del 
4¼" 

2.982,23 2003003054.70 

ASSOCIACIÓ DE 
GEGANTERS I 
GRALLERS DE MOIÀ 

G63035596 Moià Ball Gegant 2.000,00 2003003054.71 

ASSOCIACIO DE LA 
CASA DEL TIO I LA 
CASA DEL BOSC 
D'ARGENÇOLA 

G66880253 10a FESTA DEL TIÓ 
D'ARGENÇOLA 2.000,00 2003003054.72 
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Entitat NIF Títol projecte 
Import 

Concessió 
(€) 

Operació 
comptable/ 

posició 
Associació de 
Pessebristes de Ciutat 
Vella de Barcelona 

G65046104 Cicle de nadal a la Ciutat de 
Barcelona 1.657,02 2003003054.73 

Associació de 
Pessebristes de 
Vilafranca 

G63552137 Exposició de Pessebres Nadal 
2020 1.200,00 2003003054.74 

ASSOCIACIÓ DE 
PUNTAIRES DEL DTE 
DE SANT ANDREU 

G62951041 

Assistència a Trobades de 
Puntaires. Organització XXIII 
Trobada de la nostra 
Associació. Organització 
Trobada per la Marató TV3 (Pl. 
Orfila) 

1.432,34 2003003054.75 

Associació Diables Se 
m'n Refum G62531637 

Creació d'una bèstia de foc per 
la colla de diables Se m'n 
Refum 

1.123,40 2003003054.76 

Associació Dimonis de 
Baix a Mar G67538207 Fundació de la nova colla 

infantil Dimonis de Baix a Mar 1.123,40 2003003054.77 

ASSOCIACIÓ EL COR 
CANTA G67259135 EL COR CANTA - POESIA 

CATALANA 1.516,59 2003003054.78 

Associació Erase una 
vez G65159451 Carnaval 2020 2.053,03 2003003054.79 

Associació Esbart Sant 
Martí de Barcelona G58334350 75e Aniversari de l'Esbart 1.460,42 2003003054.80 

ASSOCIACIÓ 
ESPLUGA VIVA G58698424 FESTIVAL ARRELA'T 2020, 

festival de cançó i dansa d'arrel 1.544,68 2003003054.81 

ASSOCIACIÓ 
FAL.LERA 
GEGANTERA 
SAGRADA FAMÍLIA 

G65255200 
LA PEPA I EN PERE 
PASSEJANT LA CULTURA 
POPULAR 

2.084,61 2003003054.82 

ASSOCIACIO FESTA 
D'EN TOCA-SONS G63346746 FESTA D'EN TOCA-SONS 1.373,90 2003003054.83 

ASSOCIACIÓ FIRA DE 
SANTA LLÚCIA G63195630 

DIADA DE LES TRADICIONS I 
ELS COSTUMS NADALENCS 
A CATALUNYA - FIRA DE 
SANTA LLÚCIA de 
BARCELONA 

1.460,42 2003003054.84 

Associació Gegantera 
dels Gegants de Sant 
Jaume 

G64611239 
XII Trobada de Gegants, 10è 
aniversari Gegant Ferran i 
intercanvis vinculats 

1.958,27 2003003054.85 

ASSOCIACIÓ GRUP 
DE TEATRE DE 
CALLÚS 

G66354648 Fira de les Filadores 1.151,49 2003003054.86 
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Entitat NIF Títol projecte 
Import 

Concessió 
(€) 

Operació 
comptable/ 

posició 
ASSOCIACIÓ 
HERMANDAD 
ANDALUZA DE SAN 
JOSÉ DE ABRUCENA 
EN TERRASSA 

G62164793 46è APLEC DE SAN JOSÉ DE 
ABRUCENA EN TERRASSA 1.460,42 2003003054.87 

Associació Institut de 
Promoció de la Cultura 
Catalana 

G61299079 XXX Jocs Florals del Raval 1.572,76 2003003054.88 

ASSOCIACIÓ JOVES 
ARTISTES 
KOLOMENCS 

G65613838 
PROJECTE TEMATIC 
POPULAR ´´LLEGENDA DEL 
TORRENT DE LES BRUIXES´´ 

1.572,76 2003003054.89 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
COLLA GEGANTERA 
LA PATUFA 

G66091562 
Restauració i renovació de la 
imatgeria Festiva de Llinars del 
Vallès 

1.151,49 2003003054.90 

Associació Miquelets de 
Catalunya G64174477 XIIIa Desfilada dels Miquelets 1.600,85 2003003054.91 

Associació Mulassers de 
Badalona G67542530 Construcció de la Mulassa de 

Badalona 1.460,42 2003003054.92 

ASSOCIACIÓ MUSICAL 
ANDREUENCA G66469156 Amb nom de dona 1.895,10 2003003054.93 

Associació 
Organitzadora de la 
Festa dels Tres Tombs 
de Vilanova i la Geltrú 

G59066019 Tres Tombs de Vilanova i la 
Geltrú 2020 2.116,20 2003003054.94 

Associació per les 
tradicions populars 
catalanes Serpent de 
Manlleu 

G64522105 Festa del Serpent de Manlleu - 
15 anys 1.460,42 2003003054.95 

ASSOCIACIÓ 
PESSEBRE VIVENT 
AMICS DE CORBERA 

G59732610 Pessebre Vivent 2020 2.210,95 2003003054.96 

Associació Pessebrista 
de Vilanova i la Geltrú G61427878 Diorames del Camí Ramader o 

Carrerada Reial de la Cerdanya 1.544,68 2003003054.97 

Associació Sant Antoni 
Abat - Tonis de Manlleu G62123583 FESTES DELS TONIS DE 

MANLLEU 2.242,54 2003003054.98 

ASSOCIACIÓ 
SARDANISTA 
COLLBLANC-
TORRASSA 

G65433096 APLEC DE LA SARDANA 2020 1.291,91 2003003054.99 

ASSOCIACIÓ 
SOCIETAT CORAL LA 
UNIÓ 
SANTCUGATENCA 

G58021031 #NovaUnióSC2020 2.305,71 2003003054.100 
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Operació 
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ASSOCIACIO 
SOCIETAT 
SARDANISTA 
DANSAIRES 
VILANOVINS 

G08973810 ACTIVITATS CARNAVAL 
2.020 1.432,34 2003003054.101 

ASSOCIACIÓ 
TITELLAIRE DE 
ROQUETES 

G64118714 LA TITELLADA (15ª Mostra de 
Titelles de Les Roquetes) 2.000,00 2003003054.102 

Associació Tonis Olesa 
de Montserrat G66873407 Festes de Sant Antoni Abat 2.053,03 2003003054.103 

ASSOCIACIÓ TONIS 
TARADELL G61165361 FESTA DELS TONIS DE 

TARADELL 1.795,37 2003003054.104 

ASSOCIACIO 
TRABUCAIRE 
BANDOLERS DE 
TERRASSA 

G66626250 LES HOROIQUES DONES DE 
TERRASSA 2020 (5 EDICIO) 1.200,00 2003003054.105 

ASSOCIACIO 
TRABUCAIRES DEL 
FIGARO 

G61634408 
TROBADA NACIONAL DE 
TRABUCAIRES DE 
CATALUNYA 

1.572,76 2003003054.106 

ASSOCIACIÓ 
TRADICIONS I 
COSTUMS MOLLET 

G58933912 CELEBRACIÓ DIA DEL SOCI 1.207,66 2003003054.107 

ASSOCIACIÓ VILLAGE 
ACTIVITATS JUVENILS G67200048 TROBADA POPULAR PEL 

CARNESTOLTES 1.320,00 2003003054.108 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
DE TERRASSA 

G62339627 XIII FESTA DE LA TARDOR 
2020 1.348,08 2003003054.109 

Associació Bastoners de 
Terrassa G60889623 39 Aniversari Bastoners de 

Terrassa 1.544,68 2003003054.110 

Ateneu Santcugatenc G58315953 45a edició de la Festa de 
Tardor 1.926,69 2003003054.111 

BADALONA 
SARDANISTA G58838103 76è. Aplec de Sardanes de 

Badalona 2.021,44 2003003054.112 

Ball de Diables de 
Sabadell G58741307 Confecció indumentària Ball de 

diables de Sabadell 1.376,17 2003003054.113 

C. A. Tertulia Flamenca 
de Badalona G59093732 XX Jornadas de Valores 

Flamencos 885,06 2003003054.114 

CAMERATA SANT 
CUGAT G63463368 16a CANTATA DE NADAL 1.544,68 2003003054.115 

CAN NINOT G65685307 5A MOSTRA DE TITELLES DE 
SANT CUGAT 1.895,10 2003003054.116 

Casa de Andalucía de 
Barcelona G08850208 Jornada de conmemorativa y 

convivencia en la 36 edición 909,65 2003003054.117 
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posició 
CASA DE ANDALUCIA 
EN MATARÓ G08991135 Romeria Rociera 1.404,25 2003003054.118 

Casa de Aragón de 
Cerdanyola G61798401 

XV TROBADA DE TAMBORS I 
BOMBOS D'ARAGÓ A 
CERDANYOLA 

1.926,69 2003003054.119 

CASA DE GRANADA 
CULTURAL ANDALUZA 
DEL VALLES 
OCCIDENTAL 

G58036849 
CITA CON EL FLAMENCO 
"RAFAEL FERNANDEZ, 
ESPIRITUAL" 

1.123,40 2003003054.120 

CASAL CULTURAL 
DANSAIRES 
MANRESANS 

G58333451 XXXV ORENETA D'OR 
CIUTAT DE MANRESA 1.348,08 2003003054.121 

Casal de la Dona de 
Súria G61930772 Trobada de Puntaires 852,50 2003003054.122 

CASINO DE CALDES 
FUNDACIO PRIVADA G64910987 

MUSICA, TEATRE I ELS 
CICLES PARLEM DE 
CULTURA POPULAR I DE 
CATALUNYA EN FORMAT 
DIGITAL I PRESENCIAL 

1.460,42 2003003054.123 

CASTELLERS DE 
BADALONA G61562435 JORNADA DEL MICAQUET 1.300,00 2003003054.124 

Castellers de Cornellà G60299146 Activitats castelleres a la 
província de Barcelona 1.657,02 2003003054.125 

Castellers de la Vila de 
Gràcia G61307229 Diada Castellera de Festa 

Major 2.982,23 2003003054.126 

Castellers de Mollet G60209517 XXVIII Diada de Castellers de 
Mollet 1.989,86 2003003054.127 

Castellers de Terrassa G58766197 Diada Avi Emili 1.657,02 2003003054.128 
CCA PEÑA BETICA 
GAVA VILADECANS G59824367 II Festival de Andalucía a 

Catalunya 1.291,91 2003003054.129 

CENTRE AGRÍCOLA 
SANT PAU D'ORDAL V58283011 FESTA MAJOR DE SANT PAU 

2020 1.657,02 2003003054.130 

Centre Catòlic de 
Mataró V08996829 

RESTAURACIÓ D'ELEMENTS 
DE L'ESCENOGRAFIA DE 
"ELS PASTORETS DE 
MATARÓ" 

1.320,00 2003003054.131 

Centre Cultural Els 
Propis G58228818 APLECAT 2020. Mostra de 

Cultura Popular a Nou Barris 1.320,00 2003003054.132 

CENTRE CULTURAL 
RECREATIU 
ARAGONÈS DE 
MOLLET i COMARCA 

G58415001 SETMANA CULTURAL i 
FESTIVA DEL PILAR 1.179,57 2003003054.133 

CENTRE MORAL 
D'ARENYS DE MUNT G58176744 LES DANSES DE LA 

MEDITERRÀNIA 1.926,69 2003003054.134 
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CENTRE MORAL I 
INSTRUCTIU DE 
GRÀCIA 

G08713273 Fem Cultura a Gràcia: més 
enllà del 150è 1.488,51 2003003054.135 

Centro Aragonés de 
Badalona G08489205 Festes Pilar Badalona 2.021,44 2003003054.136 

Centro Aragonés de 
L´Hospitalet G60082302 

Promoció cultura Aragonesa y 
Catalana (intercanvis culturals i 
festivals) i participació al Foro 
de les cultures 

1.320,00 2003003054.137 

CENTRO ARAGONÉS 
DE SARRIA V08538910 FESTES DE PRIMAVERA 

ESTIU 2020 1.123,40 2003003054.138 

CENTRO ARAGONES 
TERRASSA G61440707 Festivitat del Pilar 1.235,74 2003003054.139 

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ CASA DE 
CADIZ DEL PRAT 

G58623943 

SUBVENCIO 2020 EL 
FLAMENC AVUI I SEMPRE: 
ART, SUPERVIVÉNCIA I 
MOLT MÉS. 

1.488,51 2003003054.140 

Centro Cultural Andaluz 
de Palau solità i 
Plegamans 

G65352916 Festa Major 2020 1.500,00 2003003054.141 

Centro cultural andaluz 
plaza Macael G58545005 Romería del Rocío 950,00 2003003054.142 

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ DE SANTA 
PERPETUA DE 
MOGODA 

G60973203 FESTA MAJOR SANTA 
PERPETUA 1.250,00 2003003054.143 

CENTRO DE 
ESTUDIOS ROCIEROS 
Y CULTURA 
ANDALUZA EN 
CATALUNYA, CERCAT 

G64124316 

Treballs amb el fons fotogràfic 
del CERCAT: difusió, recepció i 
manteniment de material del 
fons fotogràfic. 

1.404,25 2003003054.144 

CENTRO RECREATIVO 
Y CULTURAL 
ARAGONÉS DE 
RIPOLLET 

G61197828 FESTES DEL PILAR 2020 1.404,25 2003003054.145 

CERCLE 
D'AGERMANAMENT 
OCCITANO-CATALÀ 
(CAOC) 

G08953564 

Arrels comunes: bestiari, 
llegendes, rondalles, cançó 
popular i tradicions occitano-
catalanes. Activitats de 
promoció i divulgació 2020. 

2.350,00 2003003054.146 

CLUB FALCONS 
SABADELL G58337395 XLII APLEC MASIA SANT 

OLEGUER 934,23 2003003054.147 

Colla Castellera Jove de 
Barcelona G65357642 

Organització de cinc diades 
castelleres dins del marc del 
10è aniversari de la Colla 

2.274,12 2003003054.148 
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Colla Castellera 
Minyons de Terrassa G58334525 

Projecte de seguretat i 
prevenció del Minyons de 
Terrassa 

2.179,37 2003003054.149 

Colla de Bastoners de 
Sabadell G61646105 Projecte anual 2020 Bastoners 

de Sabadell 1.320,00 2003003054.150 

COLLA DE 
CASTELLERS 
D'ESPLUGUES 

G60433828 

DIADES IMPORTANTS COLLA 
DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

2.274,12 2003003054.151 

COLLA DE 
GEGANTERS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

V60160009 
ACTIVITATS I RESTAURACIÓ 
GEGANTS VILANOVA I LA 
GELTRÚ 2020 

1.488,51 2003003054.152 

Colla de Geganters i 
Grallers de Gràcia de 
Sabadell 

G62299557 

Creació i estrena de l'Àliga de 
Sabadell com a figura 
precursora del projecte del 
Seguici Popular de Sabadell 

2.274,12 2003003054.153 

Colla de Gegants i 
Capgrossos de Santa 
Coloma de Gramenet 

G60133030 
Actes commemoratius del 60è 
aniversari dels Gegants Vells 
de Santa Coloma de Gramenet 

2.053,03 2003003054.154 

Colla del Bitxo del 
Torrent Mitger G58686866 VI TROBADA DE 

BESTIARI"CANROCACREMA!" 2.147,78 2003003054.155 

COLLA DELS TRES 
TOMBS DE SANT 
JOAN DESPI 

G67475905 TRES TOMBS DE SANT JOAN 
DESPI 1.989,86 2003003054.156 

Colla Gegantera de 
Pallejà V60909660 

DUES TROBADES DE 
COLLES GEGANTERES A 
PALLEJÀ DE L'ANY 2020 I 
INTERCANVIS A LES COLLES 
CONVIDADES 

1.657,02 2003003054.157 

Colla Gegantera de 
Tavertet G64796642 Confecció del vestuari de la 

Colla Gegantera 750,00 2003003054.158 

Colla gegantera del barri 
de Sant Josep de 
l'Hospitalet de Llobregat 

G66964206 Reparació de desperfectes de 
Gegants. 406,50 2003003054.159 

Colla Gegantera d'Iluro G62265046 

30È ANIVERSARI COLLA 
GEGANTERA D'ILURO - XI 
MOSTRA DE BALLS DE 
GEGANTS DE MATARÓ 

1.488,51 2003003054.160 

Comissió Cavalcada 
dels Reis d'Igualada 
Fundació Privada 

G61992335 Festa dels Reis d'Igualada 2.210,95 2003003054.161 

Coral Preludi d'Amics de 
la UNESCO de 
Barcelona 

G63766463 Programa d'interpretació de 
cançons profanes en llatí 1.376,17 2003003054.162 
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CORAL SANT 
SADURNÍ G59868380 TAST D'ÒPERA I SARSUELA 1.151,49 2003003054.163 

De Bòlit Unió de Colles 
de Cultura Popular G63632715 Rebombori 2020 Festa de la 

Cultura Popular i la Música Folk 1.500,00 2003003054.164 

DIABLES DE LES 
CORTS G60770799 

Correfoc de Primavera de Les 
Corts - 26é aniversari de 
Diables de Les Corts 

1.958,27 2003003054.165 

Diables de Sant Cugat 
del Vallès G63767115 Presentació de la bèstia infantil 

de Sant Cugat 1.628,93 2003003054.166 

Diables del Poble Sec G59370759 VII Trobada de Bèsties de Foc 1.425,00 2003003054.167 
COLLA DIABLES DE LLIÇA – 
VALL DE TENES G65769937 LES BRUIXES DEL BOSC 

CODERN 1.460,42 2003003054.168 

Drac de Granollers G60877495 Creació de indumentària de la 
colla 1.235,74 2003003054.169 

Drac i Diables de la 
Colònia Güell G62067160 Correfoc i Encesa de la Cripta 

de la Colònia Güell 1.200,00 2003003054.170 

El Centre de Sant 
Quirze de Besora G58307299 

Mantenir la tradició d'Els 
Pastorets de Sant Quirze de 
Besora 

1.235,74 2003003054.171 

El Círcol Catòlic G08713349 Els Pastorets del segle XXI 1.516,59 2003003054.172 
ELS XULIUS CENTRE 
SOCIAL RIBETÀ G58860081 Música de proximitat 1.404,25 2003003054.173 

ESBART CATALÀ DE 
DANSAIRES G58348806 Projecte d'activitats de foment i 

difusió de la dansa catalana 2.210,95 2003003054.174 

Esbart Maragall del 
Casal Catòlic de Sant 
Andreu 

G59535609 Escola de l'Esbart Maragall 1.291,91 2003003054.175 

Esbart Rocasagna G60981933 A la panxa del bou 1.488,51 2003003054.176 

Falcons de Barcelona G63101406 Desenvolupament del fet 
Falconer en general 1.600,85 2003003054.177 

Fomarians Diables de 
Sant Climent de 
Llobregat 

G62434022 Foment de la cultura del foc en 
el cicle festiu del municipi 2.210,95 2003003054.178 

Foment de la Sardana 
de Barcelona G60694114 Audicions de sardanes 2020 1.432,34 2003003054.179 

FOMENT DE LA 
SARDANA DE RUBÍ G59849760 CICLE FESTIU - FESTES 

POPULARS I TRADICIONALS 2.210,95 2003003054.180 

Foment de Sitges G08494635 Pubillatge a Sitges 2020 1.544,68 2003003054.181 

Foment Mataroní G08399099 TEMPORADA 2020- MÚSICA 
CATALANA 1.432,34 2003003054.182 

FOMENT SARDANISTA 
SANT SADURNI G59319798 Cicle de Ballades-Audicions 

Fires 2.020 1.572,76 2003003054.183 

FUNDACIÓ FESTA 
MAJOR DE GRÀCIA G64921182 Cicle de Nadal a Gràcia 2.400,46 2003003054.184 
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FUNDACIO LA TOSSA 
DE MONTBUI G62556154 

ACTE INAUGURAL DE LA 
REMODELACIÓ DE LA 
TORRE DEL CASTELL DE LA 
TOSSA 

1.151,49 2003003054.185 

Fundació Privada Cívica 
Oreneta del Vallès G64299118 Enganxa't a la cultura 1.572,76 2003003054.186 

FUNDACIÓ PRIVADA 
CULTURA I TEATRE G64255185 Els pastorets 2020 - renovació 

de les representacions 2.116,20 2003003054.187 

Fundació Privada Pere 
Closa G61645115 Cultura Popular Gitana 1.348,08 2003003054.188 

Fundació Procat G61198826 Organització arribada Flama 
del Canigó a Nou Barris 1.572,76 2003003054.189 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
MARTÍ L'HUMÀ 

G63198782 Les Festes del Bosc 2020 885,06 2003003054.190 

Fundació Vidal 
Fundació Privada G08595886 Promoció de la Cultural Popular 

Museu Colònia Vidal 1.291,91 2003003054.191 

GEGANTERS I 
GRALLERS DEL 
POBLE SEC 

G60818705 
GIMKANA I VESTUARI 
TROBADA GEGANTS POBLE-
SEC 

1.926,69 2003003054.192 

GRUP BONAIRE I 
VEUS DE TONA G61976338 CONCERTS DE CANT CORAL 

POPULARS I TRADICIONALS 944,50 2003003054.193 

GRUP DE DIABLES 
KAPAOLTIS G61528410 15 anys de la colla infantil 

2015-2020 1.179,57 2003003054.194 

GRUP PESSEBRISTA 
DE CASTELLAR DEL 
VALLÈS 

G60083185 PESSEBRES I EL CANVI 
CLIMÀTIC 1.926,69 2003003054.195 

Grup sardanista dintre el 
bosc G59152405 Aplec a l'Agulla 1.404,25 2003003054.196 

Grup Sardanista Horta G62478409 Sardanes a Horta 800,00 2003003054.197 

GRUP SARDANISTA 
MAIG G58921958 

Participació als campionats de 
Colles de sardana esportiva de 
Barcelona i de Catalunya 

2.084,61 2003003054.198 

HDAD. NTRO P. JESÚS 
NAZARENO Y NTRA. 
SRA. DE LA 
ESPERANZA DE 
MATARÓ 

G59993634 
Festes tradicionals de la 
Inmaculada Concepció i de 
l'Esperança a Mataró.  

1.544,68 2003003054.199 

HERMANDAD 
ANDALUZA NUESTRA 
SEÑORA DEL ROCIO 
DE TERRASSA 

G62102843 XXII ANIVERSARIO DE LA 
HERMANDAD 1.348,08 2003003054.200 
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Hermandad Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y 
María Santísima de las 
Arenas de Terrassa 

R0802202B PESEBRE VIVIENTE AÑO - 
2020 1.235,74 2003003054.201 

Hermandad Rociera 
Unión Andaluza Virgen 
de la Rocina 

G58630112 Cicle Festiu Sant Adrià de 
Besòs 390,00 2003003054.202 

HOGAR CENTRO 
CASTELLANO Y 
LEONÉS DE 
CATALUNYA 

G08575680 FOMENT DE LA MÚSICA 
CORAL 811,31 2003003054.203 

HOGAR EXTREMEÑO 
DE BARCELONA G08803132 CELEBRACIÓ FESTES 

PATRONALS 2020 934,23 2003003054.204 

INSTITUT DE 
PROJECCIÓ 
EXTERIOR DE LA 
CULTURA CATALANA 
(IPECC) 

G08888422 XXXII - Premis Batista i Roca-
Memorial Enric Garriga Trullols 1.263,83 2003003054.205 

IRMANDADE A NOSA 
GALIZA G08682551 HOMENATGE A ROSALIA DE 

CASTRO 1.151,49 2003003054.206 

LA QUADRILLA D'EN 
JOAN MUNTADA G65347619 

RESTAURACIÓ DELS 
GEGANTONS I 
CAPGROSSOS 

811,31 2003003054.207 

La Taula del Raval G60009388 Els Bouets i la Vaqueta del 
Raval 1.263,83 2003003054.208 

LLUISOS DE GRACIA G58040775 Fem lluïsos fem cultura 1.550,00 2003003054.209 

ORFEÓ BADALONÍ G58533506 LA MOIXIGANGA DE 
BADALONA (30a edició) 2.053,03 2003003054.210 

Orquestra de Cambra 
d'Acordions de 
Barcelona (OCAB) 

G58174244 CONCERT DE NADAL DE 
L'OCAB 1.263,83 2003003054.211 

PATRONAT 
CASTELLERS DE 
VILAFRANCA 

G08886897 
PROJECTE D'ADAPTACIÓ I 
MILLORA DE L'EXPOSICIÓ 
DE CAL FIGAROT 

1.488,51 2003003054.212 

Patronat de Sant Roc G64294754 Renovem el Vot de Vila a Sant 
Roc 2.806,80 2003003054.213 

PEÑA CULTURAL 
FLAMENCA Y 
RECREATIVA 
ANDALUZA "ANTONIO 
MAIRENA" 

G58021528 

XXXIX CICLO CULTURAL 
FLAMENCO Y XXXIX 
FESTIVAL FLAMENCO 
"BROCHE DE ORO" 

1.600,85 2003003054.214 

Pixafocs i Cagaspurnes, 
Diables de Masquefa G60698396 Recuperar el Ball de Diables a 

Masquefa 1.926,69 2003003054.215 
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Rromane Siklovne, 
Associació de Joves 
Estudiants Gitanos del 
Bon Pastor 

G65688780 Ludoteca Musical Romaní 1.235,74 2003003054.216 

Sabadell, Més música G63198378 Premi Nacional Agustí 
Borgunyó 885,06 2003003054.217 

Societat Coral Amics de 
la Unió G58327438 Concert de Nadal. 25 anys fent 

escola 958,82 2003003054.218 

SOCIETAT CORAL 
DIADEMA 
CORBERENCA 

G08405557 FEM-LA GROSSA. Cicle festiu 
a Corbera 1.657,02 2003003054.219 

SOCIETAT CORAL ELS 
AMICS G08468209 CAFÈ TEATRE I BALLS 

TRADICIONALS 1.000,00 2003003054.220 

SOCIETAT CORAL 
OBRERA LA GLÒRIA 
SENTMENATENCA 

G08727075 TRADICIONS D'UN POBLE DE 
PAGÈS 1.348,08 2003003054.221 

Societat Cultural i 
Esportiva La Lira G58301466 

Folk 'n' Viu. Cicle de música 
tradicional de la SCE La Lira a 
Sant Andreu 2020 

1.657,02 2003003054.222 

Societat Cultural L'Oliva G08841819 Festa de la verema 262,50 2003003054.223 
SOCIETAT CULTURAL 
SANT JAUME G58226911 Les Sardanes de Sant Jaume 

2020 1.628,93 2003003054.224 

TAULA D'ENTITATS DE 
SARRIÀ G65690620 SARDANES A LA PLAÇA 2.053,03 2003003054.225 

TILL-TALL GRUP DE 
TEATRE G59345462 DIÀLEGS DE BIBLIOTECA 1.000,00 2003003054.226 

Tot Raval, Fundació 
Privada G62860796 Festival de Cultura Raval(s) Fet 

per la gent del barri. 18 edició. 2.210,95 2003003054.227 

Trabucaires del Tro 
Gros G58404732 

Renovació de les cantimplores 
dels Trabucaires del Tro Gros 
de Súria per la participació en 
les Caramelles 2020 

1.320,00 2003003054.228 

PETIT BALLET DE 
BARCELONA G58900911 LLATINOAMÈRICA AMB 

CATALUNYA 1.291,91 2003003054.229 

TOTALS 349.133,20.- EUR 
 
Sisè. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 20 de la 
convocatòria aprovada.  
 

Entitat NIF Títol projecte 
Import 

concedit 
€ 

Termini 
màxim de 

justificació 
A.C.A HIJOS DE 
PARADAS EN CATALUÑA G58565979 ACTOS DEL XXXII 

ANIVERSARIO 1.000,00 28/02/2021 

A.C.A PEÑA FLAMENCA 
MANLLEU G59756593 34º FESTIVAL FLAMENCO DE 

MANLLEU 934,23 30/10/2020 
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Entitat NIF Títol projecte 
Import 

concedit 
€ 

Termini 
màxim de 

justificació 
A.C.A.C. HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROCIO DE PINEDA 

V58126061 
CELEBRACIÓ DIADA DE 
CATALUNYA I INTERCANVI 
DE CULTURES 

1.291,91 28/02/2021 

ACA HDAD NTRA SRA 
DEL ROCIO LOS 
ROMEROS DE 
BARCELONA 

G58102591 
CICLE DE TROBADES DE 
CORALS ROCIERES 
SOLIDARIES 

1.320,00 28/02/2021 

ACCIO CIVICA 
CALDERINA G62214820 

CALDESFLOR 2020, 25 ANYS 
DE CATIFES DE FLORS I LA 
FLAMA DEL CANIGÓ 

1.572,76 30/10/2020 

Acción Cultural Miguel de 
Cervantes G08904260 

Taller Rincón Poético Base del 
XXXIII Concurso Literario 
Internacional 

1.151,49 28/02/2021 

ACF Olesa Sardanista G59678516 Nous públics 2020 2.463,63 28/02/2021 

ACF Sabadell Sardanista G59667386 58è APLEC DE LA SARDANA 
de Sabadell 2.084,61 30/10/2020 

ACG ROSALIA DE 
CASTRO G58174632 "Festa Cultural de Cornellà - 

Fira del "pulpo" 1.628,93 28/02/2021 

Agrupació Cultural 
Folklòrica Barcelona G08943250 

Cicle de ballades de 
SARDANES A LA CATEDRAL 
de Barcelona 2020 

2.400,46 28/02/2021 

AGRUPACIO DE 
PESSEBRISTES DE 
SABADELL 

G59790808 ACTES DE NADAL 2020 885,06 28/02/2021 

Agrupació Folklòrica 
Amunt i Crits G58356007 FESTIVAL DE DANSES 2.000,00 28/02/2021 

AGRUPACIO 
FOLKLORICA D'ORDAL G60683836 

PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ DELS 
GEGANTS D'ORDAL 

1.204,00 30/10/2020 

Agrupació Musical La 
Banda de Cerdanyola del 
Vallès 

G61887329 El Concert que et mereixes 1.657,02 30/10/2020 

AGRUPACIÓ 
SARDANISTA DE 
CALELLA 

G58326877 CONCERT PRESENTACIÓ 
DEL DISC "ARRAN D'ONADA" 1.151,49 30/10/2020 

Agrupació Sardanista de 
Tona G59516484 45è Aplec de Tardor 1.017,50 28/02/2021 

AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 
MANLLEUENCA 

G59827212 Activitats Sardanistes 2020 - 
Manlleu 1.488,51 28/02/2021 

Airiños da Nosa Galicia G58407024 

Festival de musica i dansa, 
festa de cultura tradicional del 
37 aniversari,"letras galegas" i 
mostra cultural i gastronòmica 
2020 

1.600,85 28/02/2021 

AMICS DE LA FLAMA 
DEL CANIGÓ I DELS 
FOCS DE SANT JOAN DE 
MANLLEU-TRADIFOC 

G63655021 SANT JOAN-TRADIFOC 790,00 30/10/2020 

AMICS DE LA SARDANA 
DE POBLE SEC G60676020 FESTA DE TARDOR I 

MATINALS SARDANISTES 1.550,00 28/02/2021 
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Entitat NIF Títol projecte 
Import 

concedit 
€ 

Termini 
màxim de 

justificació 
Amics de la Sardana de 
Premià de Mar G58946955 A la plaça fem sardanes. Diada 

del soci. 2.021,44 28/02/2021 

Amics de la Sardana de 
Vilassar de Mar G61097929 XIII Concert: "Aniversaris i 

contrast d'estils" 1.125,00 28/02/2021 

AMICS D'EL PRAT G58942483 XXV APLEC DE LA TARTANA 1.000,00 28/02/2021 

ANTIC GREMI DE 
TRAGINERS DIGUALADA G58332420 

CONTE INFANTIL ANTIC 
GREMI DE TRAGINERS 
D'IGUALADA 

1.600,85 28/02/2021 

ASOCIACIÓN CASA DE 
MADRID EN BARCELONA G08672719 FESTES POPULARS 885,06 28/02/2021 

ASOCIACION CENTRO 
CULTURAL 
CASTELLANO-
MANCHEGO DE 
BADALONA 

G58445768 DIADA DEL SOCIO 2020 860,48 28/02/2021 

Asociación Cultural 
Andaluza de Tona G59835405 Festa Major de Sant Andreu 

2020 1.000,00 28/02/2021 

Asociación Cultural Casa 
de Andalucía en Manresa G08843609 21º Potaje Flamenco-Ciudad de 

Manresa 1.207,66 28/02/2021 

Asociación Cultural 
Compañía Barcelona 
Flamenco Ballet 

G67432500 Barcelona Cultural Flamenca 1.151,49 30/10/2020 

Asociación Cultural 
Extremeña “Zurbarán” G62386602 XIX CERTAMEN Internacional 

de Pintura "Zurbarán" 1.235,74 28/02/2021 

ASS. COLLA DE DIABLES 
DEL CASC ANTIC DE 
BARCELONA 

G65170607 FOT-LI CASTANYA 2020 1.432,34 28/02/2021 

Ass. Colla Gegantera de 
Molins de Rei G59819136 Festa Major Gegant a Molins de 

Rei 2.242,54 28/02/2021 

Ass. Comitè de l'Antifaç G67253005 Carnaval de Molins de Rei 2020 1.460,42 30/10/2020 
ASSOC. CULT. 
C.E.PUIGCASTELLAR 
PATRONAT PRO APLEC 

G61997490 
COMMEMORACIÓ DEL 66è 
APLEC A SANTA COLOMA DE 
GRAMENET 

1.600,85 28/02/2021 

Associació Agrupació 
Sardanista de Cornellà G58318163 Festa de l'Agrupa 2020 1.750,00 28/02/2021 

ASSOCIACIO 
AGRUPACION 
CULTURAL GALEGA 
AGARIMOS 

G61302576 

JORNADES CULTURALS I 
TROBADA DE BANDES DE 
GAITES DEL XXIII 
ANIVERSARI DE 
L'AGRUPACIÓN CULTURAL 
GALEGA AGARIMOS 

1.179,57 30/10/2020 

Associació Amics de les 
havaneres "Port Vell" G58537598 

35 GRAN TROBADA 
D´HAVANERES "BARCELONA 
CARA AL MAR" 

900,00 30/10/2020 

ASSOCIACIÓ 
ARREPLEGAGEGANTS G66393034 

L'OCELLAIRE DE L'EIXAMPLE 
i ARREPLEGAGEGANTS PER 
ELS GEGANTS INCLUSIUS. 

2.053,03 28/02/2021 

Associació Ateneu Centre 
Democràtic i Progressista V58330689 TACA'M XXXII Concurs teatre 

amateur Caldes de Montbui 2.179,37 28/02/2021 
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Entitat NIF Títol projecte 
Import 

concedit 
€ 

Termini 
màxim de 

justificació 
ASSOCIACIÓ BALL DE 
DIABLES DE BIGUES I 
RIELLS DEL FAI 

G66904137 ACTE INFERNAL 1.348,08 28/02/2021 

ASSOCIACIO BALL DE 
DIABLES DE SITGES 
COLLA JOVE 

G63265250 
FESTA MAJOR DE SANT 
BARTOMEU I SANTA TECLA 
DE SITGES. BALL DE 
DIABLES PARLAT 

1.628,93 28/02/2021 

Associació Ball de 
Serrallonga de Terrassa G65945800 

Actuacions del Ball de 
Serrallonga de Terrassa per a 
l'any 2020 

598,00 28/02/2021 

Associació Castellers de 
Sants G67567388 Castellers de Sants 2020 1.263,83 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ CENTRE 
CULTURAL SANT 
VICENÇ DE SARRIÀ 

G64854920 
L'Estel de Natzaret a Sarrià: un 
projecte de cultura popular i 
tradicional per a joves. 

2.053,03 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ CENTRE 
D'ESPLAI XIXELL G58344318 PESSEBRE VIVENT SOLIDARI 

2020 2.000,00 28/02/2021 

Associació Centro Cultural 
Andaluz Raíces de 
Andalucía 

G63566798 

XII - Romería Ciudad de 
Viladecans Encuentro de 
entidades cofreades y romeras 
del Baix Llobregat 

1.488,51 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ CIVITAS 
CULTURA G66276122 

FIA-FAIES ENCENEN POESIA 
AL PAISATGE DEL 
BERGUEDÀ 

1.895,10 28/02/2021 

Associació Colla Castellera 
Llunàtics UPC Vilanova G66056763 Activitat Colla Castellera 

Llunàtics UPC Vilanova 1.186,29 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ COLLA 
CASTELLERA SALATS 
DE SÚRIA 

G64907272 
FEM QUE ELS CASTELLS 
FORMIN PART DE LA 
CULTURA CATALANA 

2.021,44 28/02/2021 

Associació Colla de 
Diables la Diabòlica de 
Gràcia 

V60382413 XIX Diada Diabòlica 1.207,66 28/02/2021 

Associació Colla 
Gegantera de Masquefa G65698383 Festa dels Gegants de 

Masquefa 1.025,00 28/02/2021 

Associació Colla 
Gegantera de Nou Barris G65840225 El Costumari català a Nou 

Barris 1.895,10 28/02/2021 

ASSOCIACIO COLLA 
GEGANTERA DEL CASC 
ANTIC DE BARCELONA 

G65347536 
Cicle dels 25 anys de Cultura 
Gegantera al barri antic de 
Barcelona 

1.460,42 28/02/2021 

Associació Crits i Renou G65933020 Trobada de ball tradicional de 
les Illes Balears 1.250,00 28/02/2021 

Associació Cultural Calaix 
de Sastre G64939374 Festa 9è Sancti Felicis 1.252,00 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CAMP DEL REI G58501677 CERCAVILA CULTURAL CAMP 

DEL REI 1.550,00 30/10/2020 

Associació Cultural Castro 
Follit G67605907 2a Diada del Setge 885,06 28/02/2021 

Associació Cultural Cita 
Flamenca a Mataró G67357004 Cultura pels quatre costats 1.376,17 28/02/2021 
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Entitat NIF Títol projecte 
Import 

concedit 
€ 

Termini 
màxim de 

justificació 
Associació Cultural Colla 
Mitjana dels Gegants de 
Montcada i Reixac 

V63170609 

Desenvolupament i celebració - 
XXV Trobada Comarcal de 
Gegants del Vallès Occidental i 
del Vallès Oriental 

2.084,61 28/02/2021 

Associació Cultural El 
Somriure d'Olivella G67224154 II Trobada de Corals a Olivella 1.235,74 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
I D'ESBARJO MESTRES 
DEL GAI SABER 

G65135550 
CICLE, VA DE TRADICIONS 
"MATARÓ DANSA" I "BALLS 
FOLK" 

2.274,12 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
I RECREATIVA UNIÓ 
CALAFINA 

G08712481 3ER. PREMI PARAULES 
CASINO DE CALAF 934,23 30/10/2020 

Associació Cultural 
L'Empelt G61058004 Cultura popular a les festes 

climentones 2.806,80 28/02/2021 

Associació Cultural per la 
Tradició Musical TRAM G59120444 TRADICIONÀRIUS Festival 

Folk Internacional 2.400,46 28/02/2021 

Associació Cultural Sagals 
d'Osona G62867023 Activitat castellera en el marc de 

la pandèmia del COVID-19 1.989,86 28/02/2021 

ASSOCIACIO CULTURAL 
SIBEMOLL G17697749 TEATRE LÍRIC CATALÀ Veus i 

cobla 1.404,25 30/10/2020 

ASSOCIACIO D'AMICS 
DE LA CREU ALTA G59871160 Construcció de la bèstia dels 

Diables de La Creu Alta 1.291,91 28/02/2021 

Associació d'Amics dels 
Gegants del Pi G60195906 

Activitats prèvies a les XXVI 
Festes de Sant Josep Oriol i 
post covid-19 

2.000,00 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ D'AMICS 
ENCULTURA'T DE 
SABADELL 

G67521013 CONSTRUCCIÓ DEL LLEÓ DE 
SABADELL 1.179,57 28/02/2021 

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

G58488487 

430 Festes de Sant Roc de 
Barcelona a la plaça Nova, 
declarades Festa Patrimonial 
d'Interès Nacional, i 
celebracions del "Després del 
4¼" 

2.982,23 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ DE 
GEGANTERS I 
GRALLERS DE MOIÀ 

G63035596 Moià Ball Gegant 2.000,00 28/02/2021 

ASSOCIACIO DE LA 
CASA DEL TIO I LA CASA 
DEL BOSC 
D'ARGENÇOLA 

G66880253 10a FESTA DEL TIÓ 
D'ARGENÇOLA 2.000,00 28/02/2021 

Associació de 
Pessebristes de Ciutat 
Vella de Barcelona 

G65046104 Cicle de nadal a la Ciutat de 
Barcelona 1.657,02 28/02/2021 

Associació de 
Pessebristes de Vilafranca G63552137 Exposició de Pessebres Nadal 

2020 1.200,00 28/02/2021 
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Import 

concedit 
€ 

Termini 
màxim de 

justificació 

ASSOCIACIÓ DE 
PUNTAIRES DEL DTE DE 
SANT ANDREU 

G62951041 

Assistència a Trobades de 
Puntaires. Organització XXIII 
Trobada de la nostra 
Associació. Organització 
Trobada per la Marató TV3 (Pl. 
Orfila) 

1.432,34 28/02/2021 

Associació Diables Se m'n 
Refum G62531637 

Creació d'una bèstia de foc per 
la colla de diables Se m'n 
Refum 

1.123,40 28/02/2021 

Associació Dimonis de 
Baix a Mar G67538207 Fundació de la nova colla 

infantil Dimonis de Baix a Mar 1.123,40 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ EL COR 
CANTA G67259135 EL COR CANTA - POESIA 

CATALANA 1.516,59 28/02/2021 

Associació Erase una vez G65159451 Carnaval 2020 2.053,03 30/10/2020 
Associació Esbart Sant 
Martí de Barcelona G58334350 75e Aniversari de l'Esbart 1.460,42 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ ESPLUGA 
VIVA G58698424 FESTIVAL ARRELA'T 2020, 

festival de cançó i dansa d'arrel 1.544,68 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ FAL.LERA 
GEGANTERA SAGRADA 
FAMÍLIA 

G65255200 
LA PEPA I EN PERE 
PASSEJANT LA CULTURA 
POPULAR 

2.084,61 28/02/2021 

ASSOCIACIO FESTA 
D'EN TOCA-SONS G63346746 FESTA D'EN TOCA-SONS 1.373,90 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ FIRA DE 
SANTA LLÚCIA G63195630 

DIADA DE LES TRADICIONS I 
ELS COSTUMS NADALENCS 
A CATALUNYA - FIRA DE 
SANTA LLÚCIA de 
BARCELONA 

1.460,42 28/02/2021 

Associació Gegantera dels 
Gegants de Sant Jaume G64611239 

XII Trobada de Gegants, 10è 
aniversari Gegant Ferran i 
intercanvis vinculats 

1.958,27 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ GRUP DE 
TEATRE DE CALLÚS G66354648 Fira de les Filadores 1.151,49 30/10/2020 

ASSOCIACIÓ 
HERMANDAD ANDALUZA 
DE SAN JOSÉ DE 
ABRUCENA EN 
TERRASSA 

G62164793 46è APLEC DE SAN JOSÉ DE 
ABRUCENA EN TERRASSA 1.460,42 30/10/2020 

Associació Institut de 
Promoció de la Cultura 
Catalana 

G61299079 XXX Jocs Florals del Raval 1.572,76 30/10/2020 

ASSOCIACIÓ JOVES 
ARTISTES KOLOMENCS G65613838 

PROJECTE TEMATIC 
POPULAR ´´LLEGENDA DEL 
TORRENT DE LES BRUIXES´´ 

1.572,76 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 
COLLA GEGANTERA LA 
PATUFA 

G66091562 
Restauració i renovació de la 
imatgeria Festiva de Llinars del 
Vallès 

1.151,49 28/02/2021 

Associació Miquelets de 
Catalunya G64174477 XIIIa Desfilada dels Miquelets 1.600,85 28/02/2021 

Associació Mulassers de 
Badalona G67542530 Construcció de la Mulassa de 

Badalona 1.460,42 28/02/2021 
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Entitat NIF Títol projecte 
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concedit 
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ASSOCIACIÓ MUSICAL 
ANDREUENCA G66469156 Amb nom de dona 1.895,10 28/02/2021 

Associació Organitzadora 
de la Festa dels Tres 
Tombs de Vilanova i la 
Geltrú 

G59066019 Tres Tombs de Vilanova i la 
Geltrú 2020 2.116,20 30/10/2020 

Associació per les 
tradicions populars 
catalanes Serpent de 
Manlleu 

G64522105 Festa del Serpent de Manlleu - 
15 anys 1.460,42 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ PESSEBRE 
VIVENT AMICS DE 
CORBERA 

G59732610 Pessebre Vivent 2020 2.210,95 28/02/2021 

Associació Pessebrista de 
Vilanova i la Geltrú G61427878 Diorames del Camí Ramader o 

Carrerada Reial de la Cerdanya 1.544,68 28/02/2021 

Associació Sant Antoni 
Abat - Tonis de Manlleu G62123583 FESTES DELS TONIS DE 

MANLLEU 2.242,54 30/10/2020 

ASSOCIACIÓ 
SARDANISTA 
COLLBLANC-TORRASSA 

G65433096 APLEC DE LA SARDANA 2020 1.291,91 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ SOCIETAT 
CORAL LA UNIÓ 
SANTCUGATENCA 

G58021031 #NovaUnióSC2020 2.305,71 28/02/2021 

ASSOCIACIO SOCIETAT 
SARDANISTA 
DANSAIRES VILANOVINS 

G08973810 ACTIVITATS CARNAVAL 2.020 1.432,34 30/10/2020 

ASSOCIACIÓ TITELLAIRE 
DE ROQUETES G64118714 LA TITELLADA (15ª Mostra de 

Titelles de Les Roquetes) 2.000,00 28/02/2021 

Associació Tonis Olesa de 
Montserrat G66873407 Festes de Sant Antoni Abat 2.053,03 30/10/2020 

ASSOCIACIÓ TONIS 
TARADELL G61165361 FESTA DELS TONIS DE 

TARADELL 1.795,37 30/10/2020 

ASSOCIACIO 
TRABUCAIRE 
BANDOLERS DE 
TERRASSA 

G66626250 LES HOROIQUES DONES DE 
TERRASSA 2020 (5 EDICIO) 1.200,00 28/02/2021 

ASSOCIACIO 
TRABUCAIRES DEL 
FIGARO 

G61634408 
TROBADA NACIONAL DE 
TRABUCAIRES DE 
CATALUNYA 

1.572,76 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ 
TRADICIONS I COSTUMS 
MOLLET 

G58933912 CELEBRACIÓ DIA DEL SOCI 1.207,66 28/02/2021 

ASSOCIACIÓ VILLAGE 
ACTIVITATS JUVENILS G67200048 TROBADA POPULAR PEL 

CARNESTOLTES 1.320,00 30/10/2020 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
DE CASTILLA-LA 
MANCHA DE TERRASSA 

G62339627 XIII FESTA DE LA TARDOR 
2020 1.348,08 28/02/2021 

Associació Bastoners de 
Terrassa G60889623 39 Aniversari Bastoners de 

Terrassa 1.544,68 28/02/2021 

Ateneu Santcugatenc G58315953 45a edició de la Festa de Tardor 1.926,69 28/02/2021 
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BADALONA SARDANISTA G58838103 76è. Aplec de Sardanes de 

Badalona 2.021,44 28/02/2021 

Ball de Diables de 
Sabadell G58741307 Confecció indumentària Ball de 

diables de Sabadell 1.376,17 28/02/2021 

C. A. Tertulia Flamenca de 
Badalona G59093732 XX Jornadas de Valores 

Flamencos 885,06 28/02/2021 

CAMERATA SANT 
CUGAT G63463368 16a CANTATA DE NADAL 1.544,68 28/02/2021 

CAN NINOT G65685307 5A MOSTRA DE TITELLES DE 
SANT CUGAT 1.895,10 28/02/2021 

Casa de Andalucía de 
Barcelona G08850208 Jornada de conmemorativa y 

convivencia en la 36 edición 909,65 30/10/2020 

CASA DE ANDALUCIA EN 
MATARÓ G08991135 Romeria Rociera 1.404,25 30/10/2020 

Casa de Aragón de 
Cerdanyola G61798401 

XV TROBADA DE TAMBORS I 
BOMBOS D'ARAGÓ A 
CERDANYOLA 

1.926,69 28/02/2021 

CASA DE GRANADA 
CULTURAL ANDALUZA 
DEL VALLES 
OCCIDENTAL 

G58036849 
CITA CON EL FLAMENCO 
"RAFAEL FERNANDEZ, 
ESPIRITUAL" 

1.123,40 28/02/2021 

CASAL CULTURAL 
DANSAIRES 
MANRESANS 

G58333451 XXXV ORENETA D'OR CIUTAT 
DE MANRESA 1.348,08 28/02/2021 

Casal de la Dona de Súria G61930772 Trobada de Puntaires 852,50 28/02/2021 

CASINO DE CALDES 
FUNDACIO PRIVADA G64910987 

MUSICA, TEATRE I ELS 
CICLES PARLEM DE 
CULTURA POPULAR I DE 
CATALUNYA EN FORMAT 
DIGITAL I PRESENCIAL 

1.460,42 28/02/2021 

CASTELLERS DE 
BADALONA G61562435 JORNADA DEL MICAQUET 1.300,00 30/10/2020 

Castellers de Cornellà G60299146 Activitats castelleres a la 
província de Barcelona 1.657,02 28/02/2021 

Castellers de la Vila de 
Gràcia G61307229 Diada Castellera de Festa Major 2.982,23 28/02/2021 

Castellers de Mollet G60209517 XXVIII Diada de Castellers de 
Mollet 1.989,86 28/02/2021 

Castellers de Terrassa G58766197 Diada Avi Emili 1.657,02 28/02/2021 
CCA PEÑA BETICA GAVA 
VILADECANS G59824367 II Festival de Andalucía a 

Catalunya 1.291,91 28/02/2021 

CENTRE AGRÍCOLA 
SANT PAU D'ORDAL V58283011 FESTA MAJOR DE SANT PAU 

2020 1.657,02 30/10/2020 

Centre Catòlic de Mataró V08996829 

RESTAURACIÓ D'ELEMENTS 
DE L'ESCENOGRAFIA DE 
"ELS PASTORETS DE 
MATARÓ" 

1.320,00 28/02/2021 

Centre Cultural Els Propis G58228818 APLECAT 2020. Mostra de 
Cultura Popular a Nou Barris 1.320,00 30/10/2020 
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CENTRE CULTURAL 
RECREATIU ARAGONÈS 
DE MOLLET i COMARCA 

G58415001 SETMANA CULTURAL i 
FESTIVA DEL PILAR 1.179,57 28/02/2021 

CENTRE MORAL 
D'ARENYS DE MUNT G58176744 LES DANSES DE LA 

MEDITERRÀNIA 1.926,69 28/02/2021 

CENTRE MORAL I 
INSTRUCTIU DE GRÀCIA G08713273 Fem Cultura a Gràcia: més enllà 

del 150è 1.488,51 28/02/2021 

Centro aragonés de 
Badalona G08489205 Festes Pilar Badalona 2.021,44 28/02/2021 

Centro Aragonés de 
L´Hospitalet G60082302 

Promoció cultura Aragonesa i 
Catalana (intercanvis culturals i 
festivals) i participació al Foro 
de les cultures 

1.320,00 28/02/2021 

CENTRO ARAGONÉS DE 
SARRIÀ V08538910 FESTES DE PRIMAVERA 

ESTIU 2020 1.123,40 28/02/2021 

CENTRO ARAGONES 
TERRASSA G61440707 Festivitat del Pilar 1.235,74 28/02/2021 

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ CASA DE 
CADIZ DEL PRAT 

G58623943 

SUBVENCIO 2020 EL 
FLAMENC AVUI I SEMPRE: 
ART, SUPERVIVÉNCIA I MOLT 
MÉS. 

1.488,51 28/02/2021 

Centro Cultural Andaluz de 
Palau solità i Plegamans G65352916 Festa Major 2020 1.500,00 28/02/2021 

Centro cultural andaluz 
plaza Macael G58545005 Romería del rocío 950,00 30/10/2020 

CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ DE SANTA 
PERPETUA DE MOGODA 

G60973203 FESTA MAJOR SANTA 
PERPETUA 1.250,00 28/02/2021 

CENTRO DE ESTUDIOS 
ROCIEROS Y CULTURA 
ANDALUZA EN 
CATALUNYA, CERCAT 

G64124316 
Treballs amb el fons fotogràfic 
del CERCAT: difusió, recepció i 
manteniment de material del 
fons fotogràfic. 

1.404,25 28/02/2021 

CENTRO RECREATIVO Y 
CULTURAL ARAGONES 
DE RIPOLLET 

G61197828 FESTES DEL PILAR 2020 1.404,25 28/02/2021 

CERCLE 
D'AGERMANAMENT 
OCCITANO-CATALÀ 
(CAOC) 

G08953564 

Arrels comunes: bestiari, 
llegendes, rondalles, cançó 
popular i tradicions occitano-
catalanes. Activitats de 
promoció i divulgació 2020. 

2.350,00 28/02/2021 

CLUB FALCONS 
SABADELL G58337395 XLII APLEC MASIA SANT 

OLEGUER 934,23 30/10/2020 

Colla Castellera Jove de 
Barcelona G65357642 

Organització de cinc diades 
castelleres dins del marc del 
10è aniversari de la Colla 

2.274,12 28/02/2021 

Colla Castellera Minyons 
de Terrassa G58334525 

Projecte de seguretat i 
prevenció del Minyons de 
Terrassa 

2.179,37 28/02/2021 

Colla de Bastoners de 
Sabadell G61646105 Projecte anual 2020 Bastoners 

de Sabadell 1.320,00 28/02/2021 
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COLLA DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES G60433828 

DIADES IMPORTANTS COLLA 
DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

2.274,12 28/02/2021 

COLLA DE GEGANTERS 
DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

V60160009 
ACTIVITATS I RESTAURACIÓ 
GEGANTS VILANOVA I LA 
GELTRÚ 2020 

1.488,51 28/02/2021 

Colla de Geganters i 
Grallers de Gràcia de 
Sabadell 

G62299557 

Creació i estrena de l'Àliga de 
Sabadell com a figura 
precursora del projecte del 
Seguici Popular de Sabadell 

2.274,12 28/02/2021 

Colla de Gegants i 
Capgrossos de Santa 
Coloma de Gramenet 

G60133030 
Actes commemoratius del 60è 
aniversari dels Gegants Vells de 
Santa Coloma de Gramenet 

2.053,03 28/02/2021 

Colla del Bitxo del Torrent 
Mitger G58686866 VI TROBADA DE 

BESTIARI"CANROCACREMA!" 2.147,78 28/02/2021 

COLLA DELS TRES 
TOMBS DE SANT JOAN 
DESPI 

G67475905 TRES TOMBS DE SANT JOAN 
DESPI 1.989,86 30/10/2020 

Colla Gegantera de Pallejà V60909660 

DUES TROBADES DE 
COLLES GEGANTERES A 
PALLEJÀ DE L'ANY 2020 I 
INTERCANVIS A LES COLLES 
CONVIDADES 

1.657,02 28/02/2021 

Colla Gegantera de 
Tavertet G64796642 Confecció del vestuari de la 

Colla Gegantera 750,00 30/10/2020 

Colla gegantera del barri 
de Sant Josep de 
l'Hospitalet de Llobregat 

G66964206 Reparació de desperfectes de 
Gegants. 406,50 30/10/2020 

Colla Gegantera d'Iluro G62265046 
30È ANIVERSARI COLLA 
GEGANTERA D'ILURO - XI 
MOSTRA DE BALLS DE 
GEGANTS DE MATARÓ 

1.488,51 28/02/2021 

Comissió Cavalcada dels 
Reis d'Igualada Fundació 
Privada 

G61992335 Festa dels Reis d'Igualada 2.210,95 30/10/2020 

Coral Preludi d'Amics de la 
UNESCO de Barcelona G63766463 Programa d'interpretació de 

cançons profanes en llatí 1.376,17 28/02/2021 

CORAL SANT SADURNÍ G59868380 TAST D'ÒPERA I SARSUELA 1.151,49 28/02/2021 
De Bòlit Unió de Colles de 
Cultura Popular G63632715 Rebombori 2020 Festa de la 

Cultura Popular i la Música Folk 1.500,00 28/02/2021 

DIABLES DE LES CORTS G60770799 
Correfoc de Primavera de Les 
Corts - 26é aniversari de 
Diables de Les Corts 

1.958,27 30/10/2020 

Diables de Sant Cugat del 
Vallès G63767115 Presentació de la bèstia infantil 

de Sant Cugat 1.628,93 28/02/2021 

Diables del Poble Sec G59370759 VII Trobada de Bèsties de Foc 1.425,00 28/02/2021 
COLLA DIABLES DE 
LLIÇA – VALL DE 
TENES 

G65769937 LES BRUIXES DEL BOSC 
CODERN 1.460,42 28/02/2021 
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Drac de Granollers G60877495 Creació de indumentària de la 

colla 1.235,74 28/02/2021 

Drac i Diables de la 
Colònia Güell G62067160 Correfoc i Encesa de la Cripta 

de la Colònia Güell 1.200,00 30/10/2020 

El Centre de Sant Quirze 
de Besora G58307299 

Mantenir la tradició d'Els 
Pastorets de Sant Quirze de 
Besora 

1.235,74 28/02/2021 

El Círcol Catòlic G08713349 Els Pastorets del segle XXI 1.516,59 28/02/2021 
ELS XULIUS CENTRE 
SOCIAL RIBETÀ G58860081 Música de proximitat 1.404,25 28/02/2021 

ESBART CATALÀ DE 
DANSAIRES G58348806 Projecte d'activitats de foment i 

difusió de la dansa catalana 2.210,95 28/02/2021 

Esbart Maragall del Casal 
Catòlic de Sant Andreu G59535609 Escola de l'Esbart Maragall 1.291,91 28/02/2021 

Esbart Rocasagna G60981933 A la panxa del bou 1.488,51 28/02/2021 

Falcons de Barcelona G63101406 Desenvolupament del fet 
Falconer en general 1.600,85 28/02/2021 

Fomarians Diables de Sant 
Climent de Llobregat G62434022 Foment de la cultura del foc en 

el cicle festiu del municipi 2.210,95 28/02/2021 

Foment de la Sardana de 
Barcelona G60694114 Audicions de sardanes 2020 1.432,34 28/02/2021 

FOMENT DE LA 
SARDANA DE RUBÍ G59849760 CICLE FESTIU - FESTES 

POPULARS I TRADICIONALS 2.210,95 28/02/2021 

Foment de Sitges G08494635 Pubillatge a Sitges 2020 1.544,68 28/02/2021 

Foment Mataroní G08399099 TEMPORADA 2020- MÚSICA 
CATALANA 1.432,34 28/02/2021 

FOMENT SARDANISTA 
SANT SADURNI G59319798 Cicle de Ballades-Audicions 

Fires 2.020 1.572,76 30/10/2020 

FUNDACIÓ FESTA 
MAJOR DE GRÀCIA G64921182 Cicle de Nadal a Gràcia 2.400,46 28/02/2021 

FUNDACIO LA TOSSA DE 
MONTBUI G62556154 

ACTE INAUGURAL DE LA 
REMODELACIÓ DE LA TORRE 
DEL CASTELL DE LA TOSSA 

1.151,49 30/10/2020 

Fundació Privada Cívica 
Oreneta del Vallès G64299118 Enganxa't a la cultura 1.572,76 28/02/2021 

FUNDACIÓ PRIVADA 
CULTURA I TEATRE G64255185 Els pastorets 2020 - renovació 

de les representacions 2.116,20 28/02/2021 

Fundació Privada Pere 
Closa G61645115 Cultura Popular Gitana 1.348,08 28/02/2021 

Fundació Procat G61198826 Organització arribada Flama del 
Canigó a Nou Barris 1.572,76 30/10/2020 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA MARTÍ 
L'HUMÀ 

G63198782 Les Festes del Bosc 2020 885,06 28/02/2021 

Fundació Vidal Fundació 
Privada G08595886 Promoció de la Cultural Popular 

Museu Colònia Vidal 1.291,91 28/02/2021 

GEGANTERS I 
GRALLERS DEL POBLE 
SEC 

G60818705 
GIMKANA I VESTUARI 
TROBADA GEGANTS POBLE-
SEC 

1.926,69 28/02/2021 

GRUP BONAIRE I VEUS 
DE TONA G61976338 CONCERTS DE CANT CORAL 

POPULARS I TRADICIONALS 944,50 28/02/2021 
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GRUP DE DIABLES 
KAPAOLTIS G61528410 15 anys de la colla infantil 2015-

2020 1.179,57 30/10/2020 

GRUP PESSEBRISTA DE 
CASTELLAR DEL VALLÈS G60083185 PESSEBRES I EL CANVI 

CLIMÀTIC 1.926,69 28/02/2021 

Grup sardanista dintre el 
bosc G59152405 Aplec a l'Agulla 1.404,25 28/02/2021 

Grup Sardanista Horta G62478409 Sardanes a Horta 800,00 28/02/2021 

GRUP SARDANISTA 
MAIG G58921958 

Participació als campionats de 
Colles de sardana esportiva de 
Barcelona i de Catalunya 

2.084,61 28/02/2021 

HDAD. NTRO P. JESÚS 
NAZARENO Y NTRA. 
SRA. DE LA ESPERANZA 
DE MATARÓ 

G59993634 
Festes tradicionals de la 
Inmaculada Concepció i de 
l'Esperança a Mataró.  

1.544,68 28/02/2021 

HERMANDAD ANDALUZA 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROCIO DE TERRASSA 

G62102843 XXII ANIVERSARIO DE LA 
HERMANDAD 1.348,08 28/02/2021 

Hermandad Nuestro Padre 
Jesús Cautivo y María 
Santísima de las Arenas 
de Terrassa 

R0802202B PESEBRE VIVIENTE AÑO - 
2020 1.235,74 28/02/2021 

Hermandad Rociera Unión 
Andaluza Virgen de la 
Rocina 

G58630112 Cicle Festiu Sant Adrià de 
Besòs 390,00 28/02/2021 

HOGAR CENTRO 
CASTELLANO Y LEONÉS 
DE CATALUNYA 

G08575680 FOMENT DE LA MÚSICA 
CORAL 811,31 28/02/2021 

HOGAR EXTREMEÑO DE 
BARCELONA G08803132 CELEBRACIÓ FESTES 

PATRONALS 2020 934,23 28/02/2021 

INSTITUT DE 
PROJECCIÓ EXTERIOR 
DE LA CULTURA 
CATALANA (IPECC) 

G08888422 XXXII - Premis Batista i Roca-
Memorial Enric Garriga Trullols 1.263,83 28/02/2021 

IRMANDADE A NOSA 
GALIZA G08682551 HOMENATGE A ROSALIA DE 

CASTRO 1.151,49 28/02/2021 

LA QUADRILLA D'EN 
JOAN MUNTADA G65347619 RESTAURACIÓ DELS 

GEGANTONS I CAPGROSSOS 811,31 28/02/2021 

La Taula del Raval G60009388 Els Bouets i la Vaqueta del 
Raval 1.263,83 28/02/2021 

LLUISOS DE GRACIA G58040775 Fem lluïsos fem cultura 1.550,00 28/02/2021 

ORFEÓ BADALONÍ G58533506 LA MOIXIGANGA DE 
BADALONA (30a edició) 2.053,03 28/02/2021 

Orquestra de Cambra 
d'Acordions de Barcelona 
(OCAB) 

G58174244 CONCERT DE NADAL DE 
L'OCAB 1.263,83 28/02/2021 

PATRONAT 
CASTELLERS DE 
VILAFRANCA 

G08886897 
PROJECTE D'ADAPTACIÓ I 
MILLORA DE L'EXPOSICIÓ DE 
CAL FIGAROT 

1.488,51 28/02/2021 

Patronat de Sant Roc G64294754 Renovem el Vot de Vila a Sant 
Roc 2.806,80 28/02/2021 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Entitat NIF Títol projecte 
Import 

concedit 
€ 

Termini 
màxim de 

justificació 
PEÑA CULTURAL 
FLAMENCA Y 
RECREATIVA ANDALUZA 
"ANTONIO MAIRENA" 

G58021528 

XXXIX CICLO CULTURAL 
FLAMENCO Y XXXIX 
FESTIVAL FLAMENCO 
"BROCHE DE ORO" 

1.600,85 30/10/2020 

Pixafocs i Cagaspurnes, 
Diables de Masquefa G60698396 Recuperar el Ball de Diables a 

Masquefa 1.926,69 28/02/2021 

Rromane Siklovne, 
Associació de Joves 
Estudiants Gitanos del Bon 
Pastor 

G65688780 Ludoteca Musical Romaní 1.235,74 28/02/2021 

Sabadell, Més música G63198378 Premi Nacional Agustí 
Borgunyó 885,06 28/02/2021 

Societat Coral Amics de la 
Unió G58327438 Concert de Nadal. 25 anys fent 

escola 958,82 28/02/2021 

SOCIETAT CORAL 
DIADEMA CORBERENCA G08405557 FEM-LA GROSSA. Cicle festiu 

a Corbera 1.657,02 28/02/2021 

SOCIETAT CORAL ELS 
AMICS G08468209 CAFÈ TEATRE I BALLS 

TRADICIONALS 1.000,00 28/02/2021 

SOCIETAT CORAL 
OBRERA LA GLÒRIA 
SENTMENATENCA 

G08727075 TRADICIONS D'UN POBLE DE 
PAGÈS 1.348,08 28/02/2021 

Societat Cultural i 
Esportiva La Lira G58301466 

Folk 'n' Viu. Cicle de música 
tradicional de la SCE La Lira a 
Sant Andreu 2020 

1.657,02 28/02/2021 

Societat Cultural L'Oliva G08841819 Festa de la verema 262,50 28/02/2021 
SOCIETAT CULTURAL 
SANT JAUME G58226911 Les Sardanes de Sant Jaume 

2020 1.628,93 28/02/2021 

TAULA D'ENTITATS DE 
SARRIÀ G65690620 SARDANES A LA PLAÇA 2.053,03 28/02/2021 

TILL-TALL GRUP DE 
TEATRE G59345462 DIÀLEGS DE BIBLIOTECA 1.000,00 28/02/2021 

Tot Raval, Fundació 
Privada G62860796 Festival de Cultura Raval(s) Fet 

per la gent del barri. 18 edició. 2.210,95 28/02/2021 

Trabucaires del Tro Gros G58404732 

Renovació de les cantimplores 
dels Trabucaires del Tro Gros 
de Súria per la participació en 
les Caramelles 2020 

1.320,00 30/10/2020 

PETIT BALLET DE 
BARCELONA G58900911 LLATINOAMÈRICA AMB 

CATALUNYA 1.291,91 28/02/2021 

 

Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Vuitè. 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.” 
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29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 

el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les 

actuacions a realitzar en la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 

2020, organitzades o impulsades per federacions que aglutinen entitats 

dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional (Exp. núm. 

2020/5222).- 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. 
 
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 les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a 
fomentar i difondre la cultura popular i tradicional. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 

Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 14 de maig de 
2020, va aprovar la convocatòria (registre d’acords 207/2020) per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
finançar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2020, organitzades o impulsades per federacions que aglutinen entitats 
dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional per un import màxim de 
cent cinquanta mil euros (150.000.- EUR). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 
2020 (registre d’acords 392/20), va aprovar la modificació dels terminis d’aquesta 
convocatòria per restablir els inicialment fixats als articles 3 i 20 de les seves bases. 
 
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 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), es va publicar 
en data 20 de maig de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província, amb número d’identificació BDNS 506061. 
 
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 5 d’agost de 2020. 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en data 4 d’agost de 2020 
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 5 
de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el Decret 4573/20, de 18 de maig, de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
mitjançant el qual s’estableixen mesures i criteris en matèria de subvencions per fer 
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front a les conseqüències derivades de la COVID-19, en coherència amb l’estat 
d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 

Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria 
202020205120011743 de subvencions amb l’objecte de finançar les actuacions a 
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, 
organitzades o impulsades per federacions que aglutinen entitats dedicades a 
fomentar i difondre la cultura popular i tradicional, 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: 
 

Federacions  NIF Títol  
Puntuacions Concessió 

(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Total 
punts 

ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE PUNTAIRES G59392167 Activitats 2020 8 7 3 5 5 3 7 38 7.054,32 

Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines G62797287 

Campionat Territorial de 
Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

6 4 0 0 3 1,5 3,5 18 2.621,52 

Coordinadora d'Associats 
per la Llengua G62106117 

Programació d'activitats 
anual de la CAL: el 
Correllengua 2020 

7 7 1 0 5 4 5 29 4.803,56 

Coordinadora d'Entitats 
Sardanistes de Barcelona G65025512 Sardanes a Barcelona 7 5 1 0 1 3,2 6 23,2 3.842,85 

Coordinadora Entitats 
Poble Sec G59055525 

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

6 6 1 1 1 4 6,5 25,5 4.223,82 

FED. CONSELL 
CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL DEL 
POBLE-SEC 

G66508029 
L'AVENIR DE LES 
TRADICIONS AL POBLE-
SEC 

6 3 1 1 1 4 6,5 22,5 3.726,90 

Fed. Coordinadora de 
Grups de Cultura Popular i 
tradicional catalana de 
Terrassa 

G65521262 LA CULTURA POPULAR 
A TERRASSA 2020 7 6 2 2 1 4 6,5 28,5 4.000,00 
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Federacions  NIF Títol  
Puntuacions Concessió 

(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Total 
punts 

Federació Agrupació de 
Colles de Geganters de 
Catalunya 

G58548116 Activitats programades 
geganters 2020 7 6 4 3 5 4 5 34 6.311,76 

Federació Agrupació del 
Bestiari Festiu i Popular de 
Catalunya 

G61685905 La cercavila confinada de 
les bèsties festives 2020 9 7 4 4 5 4 9 42 8.636,88 

FEDERACIÓ CATALANA 
DE PESSEBRISTES G59613539 ACTIVITATS 2020 2 3 2 1 5 0,4 2,5 15,9 2.315,68 

FEDERACIÓ CATALANA 
DE SOCIETATS 
MUSICALS 

V43092121 
LA MÚSICA I EL MON: 
LES BANDES DE MÚSICA 
AL NOSTRE PAIS 

7 6 1 1 4 4 5 28 4.637,92 

FEDERACIÓ CATALANA 
DELS TRES TOMBS G61678645 

FESTA DELS TRES 
TOMBS A CATALUNYA - 
Festa, Patrimoni i Futur 

7 7 0 0 5 2,6 6 27,6 4.571,66 

FEDERACIÓ CATALANA 
D'ENTITATS CATIFAIRES G64127269 SOL·LICITUD 8 7 4 2 4 2,8 6 33,8 6.274,63 

Federació Catalana 
d'Entitats Corals G58042201 Activitats de Cant Coral 

2020 10 8 3 5 4 4 8 42 8.636,88 

Federació Comissió 
d'Aplecs Sardanistes de 
les Comarques 
Barcelonines 

G58346164 
Celebració de 72 aplecs de 
la sardana a les 
comarques de Barcelona 

6 6 0 0 3 3,4 3,5 21,9 3.627,52 

Federació d'Associacions, 
Entitats i Comissions 
d'Hostafrancs (FAECH) 

G58558602 Projectes anuals FAECH 
2020 4 4 1 0 1 3 4,5 17,5 1.890,00 

Federació de Colles de 
Falcons de Catalunya G64049125 Promoció dels Falcons - 

Projecte 2020 6 5 3 2 5 3 4,5 28,5 4.720,74 

Federació de Colles de 
Sant Medir G58298555 Sant Medir 2020 6 7 1 0 2 3,8 6,5 26,3 4.356,33 

FEDERACIÓ DE CORS 
DE CLAVÉ DE 
BARCELONA 

G58083551 

CLAVÉ DESCONEGUT: 
Recuperació del patrimoni 
musical manuscrit del 
mestre Josep Anselm 
Clavé (FASE 1) 

8 6 1 0 5 5 4,5 29,5 4.886,38 

Federació de diables de la 
ciutat de Barcelona 2012 G65746703 Projectes de Foc de 

Barcelona 4 4 1 1 1 3 2,5 16,5 2.403,06 

FEDERACIÓ DELS TRES 
TOMBS DE SANT 
ANTONI DE BARCELONA 

G65671059 

CAVALCADA DELS TRES 
TOMBS DE SANT 
ANTONI DE BARCELONA 
I ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES 

7 7 1 2 2 3 8 30 5.000,00 

Federació d'Entitats 
Culturals G58313164 Dinamització d'entitats i 

d'activitats culturals 7 6 4 4 2 4 9 36 6.350,00 

Federació d'Entitats de 
Cultura Popular i 
Tradicional de Barcelona 
Vella 

G58899964 Activitats 2020 9 8 4 3 2 5 7 38 7.054,32 
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Federacions  NIF Títol  
Puntuacions Concessió 

(€) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Total 
punts 

Federació Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya G58450404 Activitats Anuals de la 

Federació any 2020 8 6 1 3 5 4 5,5 32,5 6.033,30 

FEDERACION 
ANDALUZA DE 
COMUNIDADES FAC 

G61652897 ACTIVIDADES 
CULTURALES FAC 2020 7 6 0 2 5 1 4,5 25,5 4.223,82 

FEDERACION DE 
ASOCIACIONES 
AMERICANAS EN 
CATALUÑA-FASAMCAT 

G62809280 VIVE AMERICA AMERICA 
VIVE 2020 6 4 3 0 2 4 5 24 3.975,36 

FEDERACION DE 
ASOCIACIONES 
EXTREMEÑAS EN 
CATALUNYA 

G58665084 PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 5 4 0 0 4 4 5 22 3.644,08 

Federación de Casas 
Regionales y Entidades 
Culturales en Catalunya 

G58079153 FECARECAT ens apropa, 
UNEIX-TE 5 7 5 4 4 4 5 34 2.000,00 

FEDERACION DE 
COMUNIDADES 
ORIGINARIAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
EN CATALUÑA 

V58320409 
"FECOCASMANCA-
UNION DE CULTURAS' 
20." 

6 4 0 0 4 3 0 17 2.475,88 

Federación de Entidades 
Culturais Galegas de 
Catalunya (FEGALCAT) 

V59126490 
CULTURA GALEGA. 
GALICIA EN BARCELONA 
Y CATALUNYA EN 
GALICIA 

5 6 2 4 4 4 7 32 5.940,48 

FEDERACIÓN DE 
ENTIDADES SOCIO 
CULTURALES DE 
CASTILLA Y LEÓN EN 
CATALUNYA 

G43229285 JORNADES 
PROVINCIALS 2 3 0 0 4 3 4 16 1.107,00 

Obra del Ballet Popular G58808429 Cultura Catalana a 
Montserrat 7 2 0 0 4 3,4 2 18,4 2.679,78 

SECRETARIAT 
D'ENTITATS DE SANTS, 
HOSTAFRANCS I LA 
BORDETA 

G58186180 

SECRETARIAT 
D'ENTITATS DE SANTS, 
HOSTAFRANCS I LA 
BORDETA. CULTURA 
POPULAR 

9 4 2 5 1 4 7 32 5.940,48 

TOTAL 149.966,91 
 

Segon. DESESTIMAR la següent sol·licitud per incompliment dels requisits establerts 
a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte 
donat que l’entitat sol·licitant no ha complimentat els camps del modelari de la 
convocatòria ni dels seus annexos, incomplint el que s’estableix a la base cinquena de 
la convocatòria. 
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NIF Federació Projecte 

G43268077 Coordinadora de Ball de 
Bastons de Catalunya Ball de Bastons: anem al detall! 

 

Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 
2020, organitzades o impulsades per federacions que aglutinen entitats dedicades a 
fomentar i difondre la cultura popular i tradicional, segons estableix la convocatòria i 
les bases específiques 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 5 punts. 
b) Promoció del treball cooperatiu amb les entitats de la federació fins a 5 punts. 
 

3) Activitats que introdueixin formats innovadors i/o temàtiques poc difoses per al, fins 5 
punts. 

 
4) Programació de col·loquis, xerrades, tallers i/o activitats formatives en format presencial 

i/o online, fins a 5 punts. 
 
5) Repercussió territorial del projecte presentat, fins a 5 punts, valorada segons el següent 

barem no acumulatiu: 
 

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

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

els mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 
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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: 
 
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 20 €. 
 
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 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, si haguessin hagut, no s’haurien 
pres en consideració): 905,5 punts. 

• Valor mig per punt en la primera iteració: 165,64 € / punt. 
• Valor d’increment o decreixement per tram: 20 € 
• Valors unitaris dels punts per trams: 
 

- De 15 a 19,99 punts: 145,64 € / punt 
- De 20 a 29,99 punts: 165,64 € / punt 
- De 30 a 39,99 punts: 185,64 € / punt 
- De 40 a 50 punts: 205,64 € / 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 80 % del cost total del projecte/activitat 
subvencionat (article 11 de les bases de la convocatòria).  
 
Aquesta primera iteració ha donat com a resultat els valors següents: 
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• Nombre total de punts atorgats a les valoracions, susceptibles de considerar en els 

càlculs (cal recordar que les puntuacions inferiors a 15, si haguessin hagut, no s’haurien 
pres en consideració): 905,5 punts. 

• Valor mig per punt en la primera iteració: 165,64 € / punt. 
• Valor d’increment o decreixement per tram: 20 € 
• Valors unitaris dels punts per trams: 
 

- De 15 a 19,99 punts: 145,64 € / punt 
- De 20 a 29,99 punts: 165,64 € / punt 
- De 30 a 39,99 punts: 185,64 € / punt 
- De 40 a 50 punts: 205,64 € / 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 80 % del cost total del projecte/activitat 
subvencionat (article 11 de les bases de la convocatòria).  
 
El valor d’increment o decreixement per tram de 20 € s’ha determinat per tenir les següents 
característiques: 
 
• Ser un número sencer 
• Que permet diferenciar de forma substancial entre trams seguint el que estableix l’article 

11 de la convocatòria 
• I que, aplicat a la puntuació obtinguda per cada projecte susceptible de rebre 

finançament conjuntament amb les limitacions establertes a la convocatòria explicades al 
paràgraf anterior, dona com a resultat del sumatori del conjunt de concessions atorgades 
un valor molt pròxim a la quantitat màxima fixada a la convocatòria que és de 150.000 € 
sense superar-la. 

 
Totes les xifres de valors monetaris han estat arrodonides a dos decimals.  
 
L’import del conjunt de les subvencions atorgades és de 149.966,91 €. 

 
Quart. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta de 
Govern núm. 207 de data 14 de maig de 2020, que va aprovar la convocatòria i les 
bases específiques de les subvencions destinades a finançar les actuacions a realitzar 
dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2020, organitzades o 
impulsades per federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la 
cultura popular i tradicional, en el sentit que tot seguit es detalla: 
 
Disminuir la quantia de trenta-tres euros amb nou cèntims (33,09.- EUR) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903, mitjançant l’operació comptable 
2002900467. 
 

Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de CENT QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
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NORANTA-UN CÈNTIMS (149.966,91.- EUR), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2020 de la Diputació de 
Barcelona amb el següent detall: 
 

Federacions NIF Títol projecte 
Import 
2020 
(€) 

Operació 
comptable/ 

posició 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE PUNTAIRES G59392167 Activitats 2020 7.054,32 2003003030.1 

Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines G62797287 

Campionat Territorial de 
Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

2.621,52 2003003030.2 

Coordinadora d'Associats 
per la Llengua G62106117 

Programació d'activitats anual 
de la CAL: el Correllengua 
2020 

4.803,56 2003003030.3 

Coordinadora d'Entitats 
Sardanistes de Barcelona G65025512 Sardanes a Barcelona 3.842,85 2003003030.4 

Coordinadora Entitats 
Poble Sec G59055525 

Les activitats de cultura 
popular motor de creació, 
cohesió social i integració al 
barri del Poble-Sec (BCN) 

4.223,82 2003003030.5 

FED. CONSELL CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL 
DEL POBLE-SEC 

G66508029 
L'AVENIR DE LES 
TRADICIONS AL POBLE-
SEC 

3.726,90 2003003030.6 

Fed. Coordinadora de 
Grups de Cultura Popular i 
tradicional catalana de 
Terrassa 

G65521262 LA CULTURA POPULAR A 
TERRASSA 2020 4.000,00 2003003030.7 

Federació Agrupació de 
Colles de Geganters de 
Catalunya 

G58548116 Activitats programades 
geganters 2020 6.311,76 2003003030.8 

Federació Agrupació del 
Bestiari Festiu i Popular de 
Catalunya 

G61685905 La cercavila confinada de les 
bèsties festives 2020 8.636,88 2003003030.9 

FEDERACIO CATALANA 
DE PESSEBRISTES G59613539 ACTIVITATS 2020 2.315,68 2003003030.10 
FEDERACIÓ CATALANA 
DE SOCIETATS 
MUSICALS 

V43092121 
LA MÚSICA I EL MON: LES 
BANDES DE MÚSICA AL 
NOSTRE PAIS 

4.637,92 2003003030.11 

FEDERACIÓ CATALANA 
DELS TRES TOMBS G61678645 

FESTA DELS TRES TOMBS 
A CATALUNYA - Festa, 
Patrimoni i Futur 

4.571,66 2003003030.12 

FEDERACIO CATALANA 
D'ENTITATS CATIFAIRES G64127269 SOL·LICITUD 6.274,63 2003003030.13 
Federació Catalana 
d'Entitats Corals G58042201 Activitats de Cant Coral 2020 8.636,88 2003003030.14 
Federació Comissió 
d'Aplecs Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

G58346164 
Celebració de 72 aplecs de la 
sardana a les comarques de 
Barcelona 

3.627,52 2003003030.15 

Federació d'Associacions, 
Entitats i Comissions 
d'Hostafrancs (FAECH) 

G58558602 Projectes anuals FAECH 
2020 1.890,00 2003003030.16 
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Federacions NIF Títol projecte 
Import 
2020 
(€) 

Operació 
comptable/ 

posició 
Federació de Colles de 
Falcons de Catalunya G64049125 Promoció dels Falcons - 

Projecte 2020 4.720,74 2003003030.17 
Federació de Colles de 
Sant Medir G58298555 Sant Medir 2020 4.356,33 2003003030.18 

FEDERACIÓ DE CORS DE 
CLAVÉ DE BARCELONA G58083551 

CLAVÉ DESCONEGUT: 
Recuperació del patrimoni 
musical manuscrit del mestre 
Josep Anselm Clavé (FASE 
1) 

4.886,38 2003003030.19 

Federació de diables de la 
ciutat de Barcelona 2012  

G65746703 Projectes de Foc de 
Barcelona 2.403,06 2003003030.20 

FEDERACIÓ DELS TRES 
TOMBS DE SANT ANTONI 
DE BARCELONA 

G65671059 

CAVALCADA DELS TRES 
TOMBS DE SANT ANTONI 
DE BARCELONA I 
ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES 

5.000,00 2003003030.21 

Federació d'Entitats 
Culturals  

G58313164 Dinamització d'entitats i 
d'activitats culturals 6.350,00 2003003030.22 

Federació d'Entitats de 
Cultura Popular i 
Tradicional de Barcelona 
Vella  

G58899964 Activitats 2020 7.054,32 2003003030.23 

Federació Unió de Colles 
Sardanistes de Catalunya G58450404 Activitats Anuals de la 

Federació any 2020 6.033,30 2003003030.24 
FEDERACION ANDALUZA 
DE COMUNIDADES FAC G61652897 ACTIVIDADES 

CULTURALES FAC 2020 4.223,82 2003003030.25 
FEDERACION DE 
ASOCIACIONES 
AMERICANAS EN 
CATALUÑA-FASAMCAT 

G62809280 VIVE AMERICA AMERICA 
VIVE 2020 3.975,36 2003003030.26 

FEDERACION DE 
ASOCIACIONES 
EXTREMEÑAS EN 
CATALUNYA 

G58665084 PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 3.644,08 2003003030.27 

Federación de Casas 
Regionales y Entidades 
Culturales en Catalunya 

G58079153 FECARECAT ens apropa, 
UNEIX-TE 2.000,00 2003003030.28 

FEDERACION DE 
COMUNIDADES 
ORIGINARIAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
EN CATALUÑA 

V58320409 "FECOCASMANCA-UNION 
DE CULTURAS' 20." 2.475,88 2003003030.29 

Federación de Entidades 
Culturais Galegas de 
Catalunya (FEGALCAT) 

V59126490 
CULTURA GALEGA. 
GALICIA EN BARCELONA Y 
CATALUNYA EN GALICIA 

5.940,48 2003003030.30 

FEDERACIÓN DE 
ENTIDADES SOCIO 
CULTURALES DE 
CASTILLA Y LEÓN EN 
CATALUNYA 

G43229285 JORNADES PROVINCIALS 1.107,00 2003003030.31 

Obra del Ballet Popular G58808429 Cultura Catalana a Montserrat 2.679,78 2003003030.32 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Federacions NIF Títol projecte 
Import 
2020 
(€) 

Operació 
comptable/ 

posició 
SECRETARIAT 
D'ENTITATS DE SANTS, 
HOSTAFRANCS I LA 
BORDETA 

G58186180 

SECRETARIAT D'ENTITATS 
DE SANTS, HOSTAFRANCS 
I LA BORDETA. CULTURA 
POPULAR 

5.940,48 2003003030.33 

TOTAL 149.966,91 € 
 
Sisè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats 
serà, com a màxim, el 28 de febrer de 2021, d’acord amb l’article 20 de la convocatòria 
aprovada. 
 

Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Vuitè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 

el procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a 

activitats impulsades en la demarcació de la Diputació de Barcelona per entitats 

representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, l’any 

2020 (Exp. núm. 2020/8553).- 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. 
 
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 
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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 maig de 
2020 (registre d’acords 222/20), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a 
activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives 
dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals l’any 2020, per un import 
màxim de dos-cents mil euros (200.000.- EUR). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 
2020 (registre d’acords 393/20), va aprovar la modificació dels terminis d’aquesta 
convocatòria per restablir els inicialment fixats als articles 4 i 22 de les seves bases. 
 
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 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), es va publicar 
en data 3 de juny de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província amb número d’identificació BDNS 508010.  
 
Vista la clàusula 14 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 d’agost de 2020. 
 
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura de data 4 d’agost de 2020 
en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
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Atès que la clàusula dotzena estableix un pressupost màxim de DOS CENTS MIL 
EUROS amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48916 del  pressupost 
2020. 
 
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 5 
de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el Decret 4573/20, de 18 de maig, de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
mitjançant el qual s’estableixen mesures i criteris en matèria de subvencions per fer 
front a les conseqüències derivades de la COVID-19, en coherència amb l’estat 
d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte de donar suport a activitats impulsades dins de la 
demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o dels seus professionals, l’any 2020 (número convocatòria 
202020205120011843) 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 PUNTS 
IMPORT 

CONCEDIT 

G58493677 Associació de professionals de la dansa de 
Catalunya 86 15.000,00 € 

G65568933 Acadèmia catalana de la música 85 10.000,00 €2 
G63748925 Associació de professionals de circ de Catalunya 81 13.468,00 €2 
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NIF ENTITAT PUNTS 
IMPORT 

CONCEDIT 

G60291408 Associació de professionals de la gestió cultural de 
Catalunya 76,5 8.000,00 €2 

G60227105 Associació d’empreses de teatre a Catalunya 74 15.000,00 €1 
G63902233 Coordinadora festivals i mostres cinema i vídeo Cat 71,5 8.000,00 € 

G08824609 ARC- Associació professional de representants, 
promotors i mànagers de Catalunya 71,5 8.000,00 € 

G58119181 Associació d’actors i directors professionals de 
Catalunya 71 10.000,00 €1,2 

G62411376 Associació professional de teatre per a tots els 
públics - TTP 71 8.000,00 € 

G60963089 Associació de museòlegs de Catalunya 70,5 2.194,60 €2 
G58366675 APPEC editors de revistes i digitals 70 15.000,00 €1 
G43575984 Associació d'escoles de dansa autoritzades AEDA 69 4.988,48 €2 

G58868167 Associació de músics de jazz i música moderna de 
Catalunya (AMJM) 68 8.000,00 € 

G58205857 Associació professional d'il·lustradors de Catalunya 68 8.000,00 € 

G67007005 Associació promotora de dones cineastes i de 
mitjans audiovisuals de Catalunya 64 5.000,00 € 

G65953317 CRAC, Conservadors-Restauradors Associats de 
Catalunya 63,5 5.000,00 € 

G66079575 Associació Clúster audiovisual de Catalunya 63 5.000,00 € 

G66701103 Associació plataforma d'artistes de Catalunya 
(PAAC) 63 5.000,00 € 

G58487695 PAC – Productors audiovisuals de Catalunya 62 5.000,00 € 
G25314048 Coordinadora de centres d'estudis de parla catalana 61 5.000,00 € 

G58641952 Associació d'arxivers - gestors de documents de 
Catalunya 59,5 3.000,00 €2 

G08553695 Gremi d’editors de Catalunya 57,5 5.000,00 € 
G66506056 Associació plataforma d'arts de carrer 55,5 5.000,00 € 
G59856781 Gremi de galeries d'art de Catalunya 55 5.000,00 € 
G08880148 Associació d’editors en llengua catalana 53 5.000,00 € 
G59824037 Consell català de la música 50,5 5.000,00 € 

G61173548 CIATRE, Associació de companyies de teatre 
professional de Catalunya 50 5.000,00 € 

G64196918 Associació de companyies professionals de dansa 
de Catalunya-ACPDC 46 1.500,00 €2 

 

1 Quantitat assignada en relació amb la puntuació i el pressupost anual de despeses de l’entitat (Base 13) 

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 la representativitat del sector cultural a nivell de 
Catalunya (bases 2 i 5 de la convocatòria): 
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NIF Entitat 

F08493611 Cooperativa d’arquitectes Jordi Capell SCCL 
G65843096 Poblenou Urban district Assoc. 
G66133497 Dona Cançó 
G62573563 Fundació Photographic Social Vision 
G66661653 Associació cultural TUDANZAS 
 
2.2.- Per tractar-se d’una entitat de cultura popular i tradicional, excloses a la base 5 
de la convocatòria. 
 

NIF Entitat 
G08890956 Centro Galego Barcelona 
G60943776 Associació diables Sant Quirze del Vallès 
 
Tercer. APROVAR el 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 l’any 2020, segons estableixen la 
convocatòria i les bases específiques 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 11 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 11 de la 
convocatòria i les bases específiques. 
 
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, a la seva base 13, la 
subvenció proposada és com a màxim del 80 % 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 pel 

nombre d’associats i la seva evolució 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. 
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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 2020, 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. 

 
Com a mesura excepcional per a aquesta convocatòria i amb la finalitat que la 
paralització de les activitats que s'han vist afectades pel context generat ocasionat per la 
COVID-19 no perjudiquin la valoració d’aquest apartat es tindrà en compte, a més de la 
programació d’activitats per al 2020, la memòria d’actuació de l’any 2019 que caldrà 
presentar amb la sol·licitud si es vol que es tingui en consideració. 

 
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, 
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 amb els objectius de l’entitat i de la 
convocatòria. De forma excepcional també es tindrà en compte la capacitat per donar 
resposta a les necessitats produïdes per l’aturada del sector a causa de la crisi de la 
COVID-19, fins a 30 punts.  

 

A l’Acadèmia de la Música, única Acadèmia representativa del 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 11 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 Entitat 
C1 
(35) 

C2 
(15) 

C3 
(10) 

C4 
(30) 

Total 
(90) 

G58493677 Associació de professionals de la 
dansa de Catalunya 33 15 10 28 86 

G65568933 Acadèmia catalana de la música 35 15 10 25 85 

G63748925 Associació de professionals de circ de 
Catalunya 31 14 10 26 81 

G60291408 Associació de professionals de la 
gestió cultural de Catalunya 29 11 8,5 28 76,5 

G60227105 Associació d’empreses de teatre a 
Catalunya 28 12 6 28 74 

G63902233 Coordinadora festivals i mostres 
cinema i vídeo Cat 28 13 6,5 24 71,5 
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NIF Entitat 
C1 
(35) 

C2 
(15) 

C3 
(10) 

C4 
(30) 

Total 
(90) 

G08824609 
ARC- Associació professional de 
representants, promotors i mànagers 
de Catalunya 

21 14 8,5 28 71,5 

G58119181 Associació d’actors i directors 
professionals de Catalunya 18 13 10 30 71 

G62411376 Associació professional de teatre per 
a tots els públics - TTP 21 12 10 28 71 

G60963089 Associació de museòlegs de 
Catalunya 32 10 7,5 21 70,5 

G58366675 APPEC editors de revistes i digitals 24 15 9 22 70 

G43575984 Associació d'escoles de dansa 
autoritzades AEDA 30 9 5 25 69 

G58868167 Associació de músics de jazz i música 
moderna de Catalunya (AMJM) 24 9 10 25 68 

G58205857 Associació professional d'il·lustradors 
de Catalunya 23 12 9 24 68 

G67007005 
Associació promotora de dones 
cineastes i de mitjans audiovisuals de 
Catalunya 

15 13 9 27 64 

G65953317 CRAC, Conservadors-Restauradors 
Associats de Catalunya 24 8 8,5 23 63,5 

G66079575 Associació Clúster audiovisual de 
Catalunya 15 12 10 26 63 

G66701103 Associació plataforma d'artistes de 
Catalunya (PAAC) 25 9 9 20 63 

G58487695 PAC – Productors audiovisuals de 
Catalunya 17 11 9 25 62 

G25314048 Coordinadora de centres d'estudis de 
parla catalana 23 11 5 22 61 

G58641952 Associació d'arxivers - gestors de 
documents de Catalunya 21 8 7,5 23 59,5 

G08553695 Gremi d’editors de Catalunya 20 12 6,5 19 57,5 
G66506056 Associació plataforma d'arts de carrer 16 9 5,5 25 55,5 
G59856781 Gremi de galeries d'art de Catalunya 15 9 7 24 55 

G08880148 Associació d’editors en llengua 
catalana 22,0 10 6 15 53 

G59824037 Consell català de la música 17 6 4,5 23 50,5 

G61173548 CIATRE, Associació de companyies 
de teatre professional de Catalunya 22 5 5 18 50 

G64196918 
Associació de companyies 
professionals de dansa de Catalunya-
ACPDC 

21,5 7 4 13,5 46 

 

Procediment aplicat per atorgar el suport a les activitats impulsades dins de la 

província de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
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culturals i/o dels seus professionals, segons estableixen la convocatòria i les 

bases específiques. 

 
Tal i com estableix la base tretzena 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 amb els 
punts assignats, de la següent manera: 
 

• Es proposa atorgar una subvenció de 15.000 € als projectes que tinguin una 
puntuació entre 75 i 90 punts o bé als que el pressupost anual de despeses de 
l’entitat sigui superior a 200.000 €, sempre i quan obtinguin una puntuació 
mínima de 70 punts. 

• Es proposa atorgar una subvenció de 8.000 € als projectes que obtinguin entre 
65 i 74,9 punts, amb un pressupost anual de despeses de l’entitat inferior a 
200.000 €. 

• Una vegada assignats els imports a les entitats que han obtingut una puntuació 
igual o superior a 65 punts, la quantitat restant a distribuir ha estat de 39.000 €. 
S’ha procedit a comprovar que els imports resultants no siguin superiors al 
demanat per les entitats i, en els casos que ha estat així, l’import proposat és el 
de la sol·licitud. D’aquesta revisió han sobrat 28.081,65 €, que acumulats als 
39.000 inicials, fan la suma de 67.081,65 €. Aquesta quantitat ha servit de borsa 
a repartir entre els projectes que han obtingut entre 45 i 64,9 punts, a raó de 
88,56 €/punt. 

 
Amb els imports resultants, s’ha efectuat el mateix procediment anterior, de manera 
que tenint en compte els imports sol·licitats encara han sobrat 3.702,70 €, que s’han 
distribuït a raó de 14,03 €/punt, arribant així totes les entitats a tenir la quantitat 
màxima de 5.000 € fixada a la convocatòria per a puntuacions entre 45 i 64,9 punts. 
 
Finalitzat tot el procediment esmentat per al repartiment de l’import consignat a la 
convocatòria, resten 1.848,92 € que seran retornats a la corresponent aplicació 
pressupostària. 
 
Quart. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment previst a l’acord de Junta de 
Govern núm. 222 de data 28 de maig de 2020, 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 
demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o dels seus professionals, l’any 2020, en el sentit que tot seguit es detalla: 
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Disminuir la quantia de mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb noranta-dos cèntims 
(1.848,92 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48916 del 
pressupost de despeses de 2020, mitjançant l’operació comptable 2002900466. 
 
Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de cent noranta-vuit mil cent cinquanta-un euros amb vuit cèntims (198.151,08.-
 EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48916 del pressupost 
de despeses de 2020 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

NIF Entitat 
Import 

concedit 
Operació 

comptable/posició 

G58493677 Associació de professionals de la dansa 
de Catalunya 15.000,00 € 2003002926.1 

G65568933 Acadèmia catalana de la música 10.000,00 € 2003002926.2 

G63748925 Associació de professionals de circ de 
Catalunya 13.468,00 € 2003002926.3 

G60291408 Associació de professionals de la gestió 
cultural de Catalunya 8.000,00 € 2003002926.4 

G60227105 Associació d empreses de teatre a 
Catalunya 15.000,00 € 2003002926.5 

G63902233 Coordinadora festivals i mostres cinema 
i vídeo Cat 8.000,00 € 2003002926.6 

G08824609 
ARC- Associació professional de 
representants, promotors i mànagers de 
Catalunya 

8.000,00 € 2003002926.7 

G58119181 Associació d’actors i directors 
professionals de Catalunya 10.000,00 € 2003002926.8 

G62411376 Associació professional de teatre per a 
tots els públics - TTP 8.000,00 € 2003002926.9 

G60963089 Associació de museòlegs de Catalunya 2.194,60 € 2003002926.10 
G58366675 APPEC editors de revistes i digitals 15.000,00 € 2003002926.11 

G43575984 Associació d’escoles de dansa 
autoritzades AEDA 4.988,48 € 2003002926.12 

G58868167 Associació de músics de jazz i música 
moderna de Catalunya (AMJM) 8.000,00 € 2003002926.13 

G58205857 Associació professional d’il·lustradors 
de Catalunya 8.000,00 € 2003002926.14 

G67007005 
Associació promotora de dones 
cineastes i de mitjans audiovisuals de 
Catalunya 

5.000,00 € 2003002926.15 

G65953317 CRAC, Conservadors-Restauradors 
Associats de Catalunya 5.000,00 € 2003002926.16 

G66079575 Associació Clúster audiovisual de 
Catalunya 5.000,00 € 2003002926.17 

G66701103 Associació plataforma d'artistes de 
Catalunya (PAAC) 5.000,00 € 2003002926.18 
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NIF Entitat 
Import 

concedit 
Operació 

comptable/posició 

G58487695 PAC – Productors audiovisuals de 
Catalunya 5.000,00 € 2003002926.19 

G25314048 Coordinadora de centres d'estudis de 
parla catalana 5.000,00 € 2003002926.20 

G58641952 Associació d'arxivers - gestors de 
documents de Catalunya 3.000,00 € 2003002926.21 

G08553695 Gremi d’editors de Catalunya 5.000,00 € 2003002926.22 
G66506056 Associació plataforma d'arts de carrer 5.000,00 € 2003002926.23 
G59856781 Gremi de galeries d'art de Catalunya 5.000,00 € 2003002926.24 
G08880148 Associació d’editors en llengua catalana 5.000,00 € 2003002926.25 
G59824037 Consell català de la música 5.000,00 € 2003002926.26 

G61173548 CIATRE, Associació de companyies de 
teatre professional de Catalunya 5.000,00 € 2003002926.27 

G64196918 
Associació de companyies 
professionals de dansa de Catalunya-
ACPDC 

1.500,00 € 2003002926.28 

TOTAL 198.151,08 €  
 
Sisè. AVANÇAR el 50 % de l’import de la subvenció concedida a les entitats i pels 
imports que es relacionen a continuació, prèvia presentació de l’acceptació expressa 
de la subvenció per part de l’entitat beneficiària en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la recepció de la notificació de la concessió: 
 

NIF ENTITAT 
IMPORT 

CONCEDIT  
IMPORT 

BESTRETA 

G58868167 As. Músics de Jazz i Música Moderna de 
Catalunya 8.000 € 4.000 € 

G62411376 Associació Professional de Teatre per a Tots 
els Públics-TTP 8.000 € 4.000 € 

 
Setè. DESESTIMAR l’avançament del 50 % de l’import de la subvenció concedida a 
l’Associació d’actors i directors professionals de Catalunya, amb NIF G58119181, per 
un import de deu mil euros (10.000.- EUR) atès que no ha justificat en el seu escrit de 
sol·licitud el motiu de la manca de liquiditat de tresoreria.  
 

Vuitè. ESTABLIR que el període de justificació de tots els projectes subvencionats 
serà, com a màxim, el 28 de febrer de 2021, d’acord amb l’article 22 de la convocatòria 
aprovada. 
 

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.” 
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31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de la resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 

el procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i 

festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar 

en la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. núm. 

2020/3910).- 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 12 de març de 
2020 (registre d’acords 128/20), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
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demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020, per un import màxim de 
dos-cents cinquanta mil euros (250.000.- EUR). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 
2020 (registre d’acords 389/20), va aprovar la modificació dels terminis d’aquesta 
convocatòria per restablir els inicialment fixats als articles 4 i 21 de les seves bases. 
 
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 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
i Ajudes Públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020) es va publicar 
en data 23 de març de 2020 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província amb número d’identificació BDNS 500188.  
 
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 d’agost de 2020. 
 
Vist l’informe emès per l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de 
Cultura de data 3 d’agost de 2020 en què valora les sol·licituds presentades, la 
motivació del qual consta a l’expedient. 
 
Atès que la clàusula onzena estableix un pressupost màxim de DOS CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS amb la següent distribució per aplicacions pressupostàries:  
 

Aplicació pressupostària Import 
G/40103/33410/48901 Dos-cents mil euros (200.000.- EUR) 
G/40103/33410/47902 Cinquanta mil euros (50.000.- EUR) 

 
Atès que la convocatòria va considerar aquesta distribució estimativa i que 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 el total màxim previst per a la 
convocatòria. 
 
Atès que en la proposta de resolució la despesa imputable a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/47902 és superior a la prevista inicialment en detriment de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48901 es fa necessari el reajustament en les diferents 
aplicacions pressupostàries inicialment aprovades per acord de la Junta de Govern de 
data 12 de març de 2020. 
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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 5 
de la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el Decret 4573/20, de 18 de maig, de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
mitjançant el qual s’estableixen mesures i criteris en matèria de subvencions per fer 
front a les conseqüències derivades de la COVID-19, en coherència amb l’estat 
d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 

 
Primer. APROVAR la 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 2020 (número convocatòria 11733/2020) 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 Cicle o festival 
Total 
punts 

Import 
concedit 

G58192709 Associació d'Amics de 
l'Òpera de Sabadell Òpera a Catalunya 86 14.145 € 

B61008587 Planeta Med, S.L.U. 
DocsBarcelona, Festival 
internacional de cinema 
documental 

81 14.145 € 

G64243132 Associació Artística Triskel Festival Eva, en veu alta 81 13.925 €* 
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NIF Entitat Cicle o festival 
Total 
punts 

Import 
concedit 

G25720038 Associació FeMAP 10 Festival de Música 
Antiga dels Pirineus 75 9.430 € 

G25849183 Associació Espurnes 
Barroques 

Festival Espurnes 
Barroques 74 6.340 € 

G66752635 Associació l'Antic Festival artístic del barri 
antic de Manresa 74 7.830 € 

G65582215 Associació és llegenda Festival de llegendes de 
Catalunya 73 9.430 € 

G65154445 Associació República de la 
Cultura XXV Barnasants 2020 71 9.430 € 

B64005911 Grisart fotografia SL Panoràmic Festival de 
cinema, fotografia i més 70 9.430 € 

B65374050 Noucinemart SLU D'A film festival Barcelona 
2020 70 9.430 € 

B66014218 Sitback Produccions SL Vida festival 2020 70 9.430 € 

J64300296 La Portadora d'Art SCP 

Festival Test 2020: 
Balsareny, Artés, Gironella, 
Santpedor, Sallent i 
Cabrianes 

70 3.935 € 

G66250358 Associació Bioritmo Festival Bioritme 2020 69 6.605 € 
G58153016 Ateneu Santfeliuenc Cicle Contrabaix 67 6.605 € 

G62694013 Associació cultural 
Modiband El meu primer festival 2020 67 3.520 € 

G65051591 Associació nits de cinema 
oriental 

Festival nits de cinema 
oriental 2020 67 6.605 € 

G66827643 Fundació Cívica 
Esperanzah Festival Esperanzah 67 6.605 € 

G63923965 Associació d'Amics de la 
Música d'Avinyó 

Festival de creativitat 
musical - XVIII TeMA 
(Tallers Musicals d'Avinyó) 
2020 

66 6.605 € 

G66711557 Associació Modal a 
Cardedeu Labyrinth Catalunya 66 6.605 € 

G62432794 Associació per la música 
d'orgue de Cabrera de Mar 

XXX cicle de concerts 
d'Orgue a Cabrera de Mar 
2020 

65 1.840 € 

G65958043 Associació festival 
Protesta Festival Protesta 2020 65 6.100 € 

G66211848 Associació Amics de la 
Fàbrica de Lied 

X Circuit de Lied del 
Montseny 65 6.605 € 

F08310013 Promotora de mitjans 
audiovisuals, SCCL 

28a Mostra Internacional de 
Films de Dones 64 6.605 € 

G58867862 Art Barcelona - associació 
de galeries 

Barcelona Gallery Weekend 
2020 63 3.560 € 
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NIF Entitat Cicle o festival 
Total 
punts 

Import 
concedit 

G64215460 Associació teatral 
denominació d'origen Passatge insòlit 62 6.605 € 

G65098303 Associació juvenil 
Sabadell sona jove 

Embassa't 2020 (festival 
independent del Vallès) 61 6.605 € 

G65536831 Associació cultural Nowa 
Reggae Festival Nowa Reggae 2020 61 6.605 € 

G65023004 Associació itineràncies Festival Itineràncies 60 3.800 € 
G66857459 Associació Fred cultural Fred Festival 2020 60 6.605 € 

B62903885 Mago Audio Visual 
Production S.L. Cinema lliure a la platja 59 2.830 € 

G63785273 Associació Mecal 

Mecal - Xarxa de difusió del 
curtmetratge als municipis 
de la Diputació de 
Barcelona 2020 

59 2.830 € 

G17941832 Brave Coast (A.C. 
l'Alternativa Emp.) 

VII Festival Hivernacle 
"festival d'hivern del 
Penedès" 

58 1.200 €* 

G43993914 Derechos en acción 
XVII festival de cinema i 
drets humans de Barcelona 
cicle presons i joves 

58 2.830 € 

G65708760 Accions 3E 
Suncine Festival 
internacional de cinema del 
medi ambient 

58 2.830 € 

G66159336 
Associació Cultural per la 
Difusió del Cinema Nord-
Americà 

Americana Film Fest - Route 
66 58 1.390 € 

G59439794 Fundació l'Atlàntida Festival Clàssica Jove 2020 57 2.830 € 

G66725433 Associació Palau Cultural - 
Ateneu de les Arts Montmusic Festival 57 1.290 € 

G63197529 Associació kon ganas 
(akonga) 

Festival de curtmetratges 
del Masnou. Fascurt. 2020 56 2.830 € 

G66055286 Fundació antiga caixa 
Sabadell 1859 Fresc festival 2020 55 2.830 € 

G65685307 Can Ninot Cicle de titelles a Santa 
Eulàlia 54 2.660 € 

G59809665 Associació Tantàgora 
serveis culturals 

Flic festival de literatures i 
arts infantil i juvenil. Edició 
Vic 

53 2.830 € 

G64365026 Entitat Cultural i Festiva 
Can Pistraus 

Circuit d'actes d'El Tingladu 
2020 - Cicles de cultura 
catalana 

53 2.830 € 

G58308099 Centro cultural gitano la 
Mina 

30é Festival de Cante 
Flamenco de la Mina 50 2.830 € 
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*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 ser objecte de la convocatòria, segons la base segona de la mateixa: 
 

NIF Entitat Cicle o festival 

G66652660 
Fundació de l'acadèmia 
Internacional de música de 
Solsona (AIMS) 

Festival acadèmia internacional de 
música de Solsona 2020 

B67103820 Kottbusser SL 7e Showcase de Pilots de Ficció 

G66725433 Associació Palau Cultural - 
Ateneu de les Arts Tardes de Circ a Palau 

 
2.2 Per no subsanar les esmenes requerides en forma o en termini d’acord amb allò 
establert a la base vuitena de la convocatòria: 
 

NIF Entitat Cicle o festival 

G60250156 Associació Catalana de l'Orgue 40è cicle Els Orgues de 
Catalunya 

G65468589 Associació Amics de la Música 
de Terrassa 

Festival Didó de Música i Titelles 
de Terrassa 

G67290775 Associació Lumínic, Festival de 
Fotografia Lumínic Festival 

 
Tercer. 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, les 
següents sol·licituds presentades: 
 

NIF Entitat Cicle o Festival 

G58860081 Els Xulius - centre social Ribetà Monocicle-2020 
G61065678 Associació Drap-art Sitges reciclart 2020 

G64247208 Associació cultural Finmatun Festival de Videodanza MITS 
(moviment i transformació social) 

B62783436 Albasound SL Festivals d'estiu de Mas Pujol 
2020 

 

Quart. 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 2020, segons estableix la 
convocatòria i atenent a la disponibilitat pressupostària: 
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“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 100 punts. 
 

Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 50 punts, 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. 
 

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). 
 

Criteris per valorar els cicles i festivals  
 
a) Grau de qualitat, professionalitat i coherència de la programació artística proposada (fins 

a 40 punts) s’ha valorat: 
 

- Interès qualitatiu i professional de la programació, fins a 10 punts. 
 
- Inclusió de propostes de risc, emergents i novetats, fins a 10 punts. 
 
- Coherència i especialització de la línia de programació, s’ha valorat positivament si és un 

cicle o festival especialitzat en algun àmbit artístic concret, gènere o temàtica específica, 
fins a 10 punts. 

 
- Existència de direcció artística professional, 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) Existència i desenvolupament d'estratègies de comunicació, d'activitats educatives, de 

dinamització comunitària i de públics (fins a 25 punts), s’ha valorat: 
 

- Existència i desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de 
públics, 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, també s’ha valorat 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, igualment s’ha valorat si es fan activitats 
paral·leles, polítiques de preus (abonaments, descomptes, preus especials per 
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determinats col·lectius com joves o tercera edat, etc.) i altres accions de promoció de 
públics, fins a 15 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. 
 

- Existència i desenvolupament d'estratègies de comunicació, s’ha valorat positivament 
l’existència d’un pla de comunicació, si es té web pròpia del cicle o festival i l’ús de 
xarxes socials, fins a 10 punts. 

 
c) Projecció territorial i grau d’estabilitat de l’esdeveniment (fins a 15 punts) s’ha valorat: 

 
- Projecció territorial, s’han considerat positivament els cicles o festivals que es 

realitzen a municipis inferiors a 5.000 habitants i zones amb baixa densitat de 
població, i els cicles o festivals que es realitzen a més d’un municipi, fins a 10 punts. 

 
- Grau d’estabilitat, consolidació del cicle o festival tenint en compte el nombre 

d’edicions del mateix, fins a 5 punts. 
 

Nombre edicions Punts 
25 o més edicions 5 
Entre 20 i 24 edicions 4 
Entre 15 i 19 edicions 3 
Entre 10 i 14 edicions 2 
Entre 3 i 9 edicions 1 

 
d) 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 40 o més 10 
17-19 34-39 9 
14-16 28-33 8 
12 i 13 24-27 7 
10 i 11 20-23 6 
8 i 9 16-19 5 
6 i 7 12-15 4 
4 i 5 7-11 3 

3 3-6 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. 

  
e) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 10 punts) s’ha valorat: 
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- 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. S’ha valorat el grau de finançament per part de l’Ajuntament o 
ens local del municipi on es realitza l’esdeveniment, fins a 6 punts 

 
- Ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament, fins a 

4 punts. 
 

% ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts 
d’autofinançament 
Igual o superior al 40 % del pressupost total 4 punts 

Entre el 30 i el 39’9 % del pressupost total 3 punts 

Entre el 20 i el 29’9 % del pressupost total 2 punts 

Entre el 15 i el 19’9 % del pressupost total 1 punts 
 
Atesa la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, els cicles i festivals que no s'hagin 
pogut realitzar, s’hagin realitzat parcialment, o s’hagin realitzat en un format no presencial, 
s’han avaluat tenint en consideració el programa previst, tant les activitats presencials 
(només aquelles realitzades a la demarcació de Barcelona excepte Barcelona ciutat) com 
les no presencials. 

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

NIF Entitat Cicle o festival 
Criteris de valoració Total 

punts a b c d e 

G58192709 
Associació d'Amics 
de l'Òpera de 
Sabadell 

Òpera a Catalunya 35 20 15 10 6 86 

B61008587 Planeta Med, S.L.U. 
DocsBarcelona, Festival 
internacional de cinema 
documental 

32 18 13 9 9 81 

G64243132 Associació Artística 
Triskel Festival Eva, en veu alta 31 22 13 10 5 81 

G25720038 Associació FeMAP 10 Festival de Música 
Antiga dels Pirineus 33 20 12 4 6 75 

G25849183 Associació Espurnes 
Barroques 

Festival Espurnes 
Barroques 33 20 8 5 8 74 

G66752635 Associació l'Antic Festival artístic del barri 
antic de Manresa 32 22 1 10 9 74 

G65582215 Associació és 
llegenda 

Festival de llegendes de 
Catalunya 31 21 5 10 6 73 
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NIF Entitat Cicle o festival 
Criteris de valoració Total 

punts a b c d e 

G65154445 
Associació 
República de la 
Cultura 

XXV Barnasants 2020 32 15 10 7 7 71 

B64005911 Grisart fotografia SL Panoràmic Festival de 
cinema, fotografia i més 36 20 2 6 6 70 

B65374050 Noucinemart SLU D'A film festival 
Barcelona 2020 31 19 3 10 7 70 

B66014218 Sitback Produccions 
SL Vida festival 2020 31 20 1 10 8 70 

J64300296 La Portadora d'Art 
SCP 

Festival Test 2020: 
Balsareny, Artés, 
Gironella, Santpedor, 
Sallent i Cabrianes 

31 13 11 9 6 70 

G66250358 Associació Bioritmo Festival Bioritme 2020 25 19 6 10 9 69 

G58153016 Ateneu Santfeliuenc Cicle Contrabaix 29 15 10 8 5 67 

G62694013 Associació cultural 
Modiband 

El meu primer festival 
2020 32 19 6 3 7 67 

G65051591 Associació nits de 
cinema oriental 

Festival nits de cinema 
oriental 2020 30 21 3 8 5 67 

G66827643 Fundació Cívica 
Esperanzah Festival Esperanzah 29 16 2 10 10 67 

G63923965 
Associació d'Amics 
de la Música 
d'Avinyó 

Festival de creativitat 
musical - XVIII TeMA 
(Tallers Musicals 
d'Avinyó) 2020 

28 19 6 5 8 66 

G66711557 Associació Modal a 
Cardedeu Labyrinth Catalunya 30 19 1 8 8 66 

G62432794 
Associació per la 
música d'orgue de 
Cabrera de Mar 

XXX cicle de concerts 
d'Orgue a Cabrera de 
Mar 2020 

31 13 8 4 9 65 

G65958043 Associació festival 
Protesta Festival Protesta 2020 29 22 1 5 8 65 

G66211848 Associació Amics de 
la Fàbrica de Lied 

X Circuit de Lied del 
Montseny 29 16 11 3 6 65 

F08310013 
Promotora de 
mitjans audiovisuals, 
SCCL 

28a Mostra Internacional 
de Films de Dones 26 14 15 4 5 64 

G58867862 
Art Barcelona - 
associació de 
galeries 

Barcelona Gallery 
Weekend 2020 33 18 3 3 6 63 
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NIF Entitat Cicle o festival 
Criteris de valoració Total 

punts a b c d e 

G64215460 
Associació teatral 
denominació 
d'origen 

Passatge insòlit 26 17 3 9 7 62 

G65098303 Associació juvenil 
Sabadell sona jove 

Embassa't 2020 (festival 
independent del Vallès) 27 13 2 9 10 61 

G65536831 Associació cultural 
Nowa Reggae 

Festival Nowa Reggae 
2020 26 14 3 9 9 61 

G65023004 Associació 
itineràncies Festival Itineràncies 30 14 5 5 6 60 

G66857459 Associació Fred 
cultural Fred Festival 2020 25 18 1 8 8 60 

B62903885 Mago Audio Visual 
Production S.L. Cinema lliure a la platja 25 19 4 3 8 59 

G63785273 Associació Mecal 

Mecal - Xarxa de difusió 
del curtmetratge als 
municipis de la Diputació 
de Barcelona 2020 

26 14 10 3 6 59 

G17941832 Brave Coast (A.C. 
l'Alternativa Emp.) 

VII Festival Hivernacle 
"festival d'hivern del 
Penedès" 

26 15 1 6 10 58 

G43993914 Derechos en acción 

XVII festival de cinema i 
drets humans de 
Barcelona cicle presons i 
joves 

30 15 6 4 3 58 

G65708760 Accions 3E 
Suncine Festival 
internacional de cinema 
del medi ambient 

29 14 6 2 7 58 

G66159336 

Associació Cultural 
per la Difusió del 
Cinema Nord-
Americà 

Americana Film Fest - 
Route 66 28 19 4 3 4 58 

G59439794 Fundació l'Atlàntida Festival Clàssica Jove 
2020 31 18 1 4 3 57 

G66725433 
Associació Palau 
Cultural - Ateneu de 
les Arts 

Montmusic Festival 30 11 1 8 7 57 

G63197529 Associació kon 
ganas (akonga) 

Festival de curtmetratges 
del Masnou. Fascurt. 
2020 

28 16 3 4 5 56 

G66055286 Fundació antiga 
caixa Sabadell 1859 Fresc festival 2020 23 15 1 9 7 55 
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NIF Entitat Cicle o festival 
Criteris de valoració Total 

punts a b c d e 

G65685307 Can Ninot Cicle de titelles a Santa 
Eulàlia 26 11 1 9 7 54 

G59809665 
Associació 
Tantàgora serveis 
culturals 

Flic festival de literatures 
i arts infantil i juvenil. 
Edició Vic 

20 21 1 3 8 53 

G64365026 Entitat Cultural i 
Festiva Can Pistraus 

Circuit d'actes d'El 
Tingladu 2020 - Cicles de 
cultura catalana 

21 19 2 4 7 53 

G58308099 Centro cultural 
gitano la Mina 

30é Festival de Cante 
Flamenco de la Mina 24 13 5 3 5 50 

G58860081 Els Xulius - centre 
social Ribetà Monocicle-2020 19 13 2 7 7 48 

G61065678 Associació Drap-art Sitges reciclart 2020 19 16 1 5 7 48 

G64247208 Associació cultural 
Finmatun 

Festival de Videodanza 
MITS (moviment i 
transformació social) 

26 8 4 6 4 48 

B62783436 Albasound SL Festivals d'estiu de Mas 
Pujol 2020 15 6 4 4 10 39 

 
Procediment aplicat per atorgar el suport als cicles i festivals artístics 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: 
 
• Els projectes que tinguin 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 
15.000 €. 

 
• Els projectes que tinguin 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 10.000 €. 
 

• Els projectes que tinguin 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 7.000 €. 

 
• Els projectes que tinguin 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 3.000 €. 
 
S’estableix una subvenció mínima de 1.000 €. 
 
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 
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(5,7 %) l’import màxim de subvenció, amb la finalitat d’ajustar-se al pressupost total de la 
convocatòria. El resultat obtingut s’ha arrodonit a l’alça en múltiples de 5. 
 
- 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 14.145 €. 
 
- 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 9.430 €. 
 
- 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 6.605 €. 
 
- 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 2.830 €. 
 
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 l’alça dels ajuts atorgats en múltiples de 5”. 

 
Cinquè. REAJUSTAR l’autorització dels crèdits inicialment aprovats per acord de 
Junta de Govern nº 128 de data 12 de març de 2020, 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 2020, 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: 
 

Disminuir la quantia de cinc mil nou-cents vuitanta-cinc euros (5.985.- EUR) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48901, mitjançant l’operació 
comptable 2002900469. 
 
Incrementar la quantia de cinc mil vuit-cents cinc euros (5.805.- EUR) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47902, mitjançant l’operació comptable 
2002900468. 
 

Sisè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de dos-cents quaranta-nou mil vuit-cents vint euros (249.820.- EUR), dels quals 
cent noranta-quatre mil quinze euros (194.015.-EUR) corresponen a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48901 del pressupost de despeses de 2020 de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

NIF  Entitat 
Import 

concedit 
Operació comptable 

/ posició  

G58192709 Associació d'Amics de l'Òpera de 
Sabadell 14.145 € 2003003034 / 1 

G64243132 Associació Artística Triskel 13.925 € 2003003034 / 3 
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NIF  Entitat 
Import 

concedit 
Operació comptable 

/ posició  
G25720038 Associació FeMAP 9.430 € 2003003034 / 4 
G25849183 Associació Espurnes Barroques 6.340 € 2003003034 / 5 
G66752635 Associació l'Antic 7.830 € 2003003034 / 6 
G65582215 Associació és llegenda 9.430 € 2003003034 / 7 
G65154445 Associació República de la Cultura 9.430 € 2003003034 / 8 
G66250358 Associació Bioritmo 6.605 € 2003003034 / 12 
G58153016 Ateneu Santfeliuenc 6.605 € 2003003034 / 13 
G62694013 Associació cultural Modiband 3.520 € 2003003034 / 14 
G65051591 Associació nits de cinema oriental 6.605 € 2003003034 / 15 
G66827643 Fundació Cívica Esperanzah 6.605 € 2003003034 / 16 

G63923965 Associació d'Amics de la Música 
d'Avinyó 6.605 € 2003003034 / 17 

G66711557 Associació Modal a Cardedeu 6.605 € 2003003034 / 18 

G62432794 Associació per la música d'orgue de 
Cabrera de Mar 1.840 € 2003003034 / 19 

G65958043 Associació festival Protesta 6.100 € 2003003034 / 20 
G66211848 Associació Amics de la Fàbrica de Lied 6.605 € 2003003034 / 21 
G58867862 Art Barcelona - associació de galeries 3.560 € 2003003034 / 23 
G64215460 Associació teatral denominació d'origen 6.605 € 2003003034 / 24 
G65098303 Associació juvenil Sabadell sona jove 6.605 € 2003003034 / 25 
G65536831 Associació cultural Nowa Reggae 6.605 € 2003003034 / 26 
G65023004 Associació itineràncies 3.800 € 2003003034 / 27 
G66857459 Associació Fred cultural 6.605 € 2003003034 / 28 
G63785273 Associació Mecal 2.830 € 2003003034 / 29 
G17941832 Brave Coast (A.C. l'Alternativa Emp.) 1.200 € 2003003034 / 30 
G43993914 Derechos en acción 2.830 € 2003003034 / 31 
G65708760 Accions 3E 2.830 € 2003003034 / 32 

G66159336 Associació Cultural per la Difusió del 
Cinema Nord-Americà 1.390 € 2003003034 / 33 

G59439794 Fundació l'Atlàntida 2.830 € 2003003034 / 34 

G66725433 Associació Palau Cultural - Ateneu de 
les Arts 1.290 € 2003003034 / 35 

G63197529 Associació kon ganas (akonga) 2.830 € 2003003034 / 36 
G66055286 Fundació antiga caixa Sabadell 1859 2.830 € 2003003034 / 37 
G65685307 Can Ninot 2.660 € 2003003034 / 38 
G59809665 Associació Tantàgora serveis culturals 2.830 € 2003003034 / 39 
G64365026 Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus 2.830 € 2003003034 / 40 
G58308099 Centro cultural gitano la Mina 2.830 € 2003003034 / 41 

Subtotal  194.015 €  
 
i cinquanta-cinc mil vuit-cents cinc euros (55.805.- EUR) corresponen a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/47902 del pressupost de despeses de 2020 de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
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NIF  Entitat 
Import 

concedit 
 Operació comptable 

/ posició  
B61008587 Planeta Med, S.L.U. 14.145 € 2003003034 / 2 
B64005911 Grisart fotografia SL 9.430 € 2003003034 / 9 
B65374050 Noucinemart SLU 9.430 € 2003003034 / 10 
B66014218 Sitback Produccions SL 9.430 € 2003003034 / 11 
J64300296 La Portadora d'Art SCP 3.935 € Pendent ajustament 

F08310013 Promotora de mitjans audiovisuals, 
SCCL 6.605 € 2003003034 / 22 

B62903885 Mago Audio Visual Production S.L. 2.830 € Pendent ajustament 
Subtotal  55.805 €  

 
Setè. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 21 de la 
convocatòria aprovada.  

 

NIF Entitat 
Import 

subvenció 
Data màxima 
de justificació 

G58192709 Associació d'Amics de l'Òpera de 
Sabadell 14.145 € 18/3/2021 

B61008587 Planeta Med, S.L.U. 14.145 € 12/11/2020 
G64243132 Associació Artística Triskel 13.925 € 18/3/2021 
G25720038 Associació FeMAP 9.430 € 12/11/2020 
G25849183 Associació Espurnes Barroques 6.340 € 18/3/2021 
G66752635 Associació l'Antic 7.830 € 18/3/2021 
G65582215 Associació és llegenda 9.430 € 12/11/2020 
G65154445 Associació República de la Cultura 9.430 € 12/11/2020 
B64005911 Grisart fotografia SL 9.430 € 18/3/2021 
B65374050 Noucinemart SLU 9.430 € 18/3/2021 
B66014218 Sitback Produccions SL 9.430 € 12/11/2020 
J64300296 La Portadora d'Art SCP 3.935 € 18/3/2021 
G66250358 Associació Bioritmo 6.605 € 12/11/2020 
G58153016 Ateneu Santfeliuenc 6.605 € 18/3/2021 
G62694013 Associació cultural Modiband 3.520 € 18/3/2021 
G65051591 Associació nits de cinema oriental 6.605 € 12/11/2020 
G66827643 Fundació Cívica Esperanzah 6.605 € 18/3/2021 
G63923965 Associació d'Amics de la Música d'Avinyó 6.605 € 12/11/2020 
G66711557 Associació Modal a Cardedeu 6.605 € 12/11/2020 

G62432794 Associació per la música d'orgue de 
Cabrera de Mar 1.840 € 18/3/2021 

G65958043 Associació festival Protesta 6.100 € 18/3/2021 
G66211848 Associació Amics de la Fàbrica de Lied 6.605 € 18/3/2021 

F08310013 Promotora de mitjans audiovisuals, 
SCCL 6.605 € 18/3/2021 

G58867862 Art Barcelona - associació de galeries 3.560 € 18/3/2021 
G64215460 Associació teatral denominació d'origen 6.605 € 18/3/2021 
G65098303 Associació juvenil Sabadell sona jove 6.605 € 18/3/2021 
G65536831 Associació cultural Nowa Reggae 6.605 € 12/11/2020 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

NIF Entitat 
Import 

subvenció 
Data màxima 
de justificació 

G65023004 Associació itineràncies 3.800 € 18/3/2021 
G66857459 Associació Fred cultural 6.605 € 18/3/2021 
B62903885 Mago Audio Visual Production S.L. 2.830 € 18/3/2021 
G63785273 Associació Mecal 2.830 € 18/3/2021 
G17941832 Brave Coast (A.C. l'Alternativa Emp.) 1.200 € 18/3/2021 
G43993914 Derechos en acción 2.830 € 18/3/2021 
G65708760 Accions 3E 2.830 € 18/3/2021 

G66159336 Associació Cultural per la Difusió del 
Cinema Nord-Americà 1.390 € 18/3/2021 

G59439794 Fundació l'Atlàntida 2.830 € 18/3/2021 

G66725433 Associació Palau Cultural - Ateneu de les 
Arts 1.290 € 18/3/2021 

G63197529 Associació kon ganas (akonga) 2.830 € 18/3/2021 
G66055286 Fundació antiga caixa Sabadell 1859 2.830 € 12/11/2020 
G65685307 Can Ninot 2.660 € 18/3/2021 
G59809665 Associació Tantàgora serveis culturals 2.830 € 18/3/2021 
G64365026 Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus 2.830 € 18/3/2021 
G58308099 Centro cultural gitano la Mina 2.830 € 18/3/2021 

 
Vuitè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Novè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de la convocatòria i les 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 demarcació 

de la Diputació de Barcelona on la corporació no oferta el programa Anem al 

Teatre, per al curs escolar 2020-2021 (Exp. núm. 2020/12367).- 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 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 en 
l’àmbit, entre d’altres, de les arts en viu i les arts visuals. 
 
L’Àrea de Cultura, a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de 
Barcelona, organitza en col·laboració amb els ajuntaments, el programa “Anem al 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

teatre” que ofereix, en horari escolar, espectacles d’arts escèniques i musicals per als 
alumnes d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius, amb 
l’objectiu i finalitat de familiaritzar l’alumnat amb les arts escèniques donant a conèixer 
la diversitat teatral i musical, i contribuir en la creació de nous públics de les arts 
escèniques i musicals, tot reforçant i complementant les polítiques educatives i 
culturals locals i garantint la igualtat d'oportunitats d'accés dels alumnes a l'oferta 
artística, sigui quina sigui la seva procedència geogràfica i assegurant, per tant, que no 
es produeix cap desigualtat per raons de territori. 
 
Actualment el programa “Anem al teatre” està implementat a les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona. 
Per a les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès –menys Barcelona ciutat-, el 
Vallès Occidental , el Vallès Oriental i a alguns municipis de l’Alt Maresme, la Diputació 
vol donar suport també 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. 
 
Atesa les regulacions i mesures que es derivin per a la gestió de la situació de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist 
afectades pel context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per 
combatre-la, es considera la possibilitat de finançar activitats planificades pel curs 
2020/21, o activitats inicialment previstes en aquest període que no es puguin realitzar 
però que la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a 
l’objecte de la subvenció. 
 
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 DOS-
CENTS MIL euros (200.000.- EUR) dels quals vuitanta-set mil euros (87.000.-EUR) 
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corresponen a l’exercici pressupostari 2020, i cent tretze mil euros (113.000.-EUR) 
corresponen a l’exercici pressupostari 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46201, tot i que 
depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions 
pressupostàries G/40103/33410/46300, G/40103/33410/46500 i G/40103/33410/46700 
del pressupost de l’any 2020, i anàlogues del pressupost 2021.  
 
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 amb l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202020205120012043), 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 demarcació de Barcelona on la 
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Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2020-2021, 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 DEMARCACIÓ DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO OFERTA EL PROGRAMA 
ANEM AL TEATRE, PER AL CURS ESCOLAR 2020-2021 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120012043 
 
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 
2020-2021, en els municipis de la demarcació 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 2020 i el 26 de juny de 2021. 
d) Ha d’establir un preu d’entrada per l’activitat a pagar per l’alumnat. 
e) Com a mínim un 70 % dels espectacles previstos en la programació s’han de realitzar 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.  
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f) La programació podrà incloure sessions de teatre-debat que es facin en el centre docent, 
en grups reduïts d’un màxim de 70 alumnes. El teatre-debat consisteix en sessions de 
teatre que treballen els valors i inclouen un debat posterior entre actors i espectadors.  

g) Es podrà preveure dur a terme espectacles al mateix centre docent (com a màxim un 
30 % dels espectacles programats). En aquest percentatge no es tindran en consideració 
les sessions de teatre-debat. 

 
Queda exclosa de suport: 

 
a) La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol. 
b) Les programacions que prevegin realitzar més d’un 30 % dels espectacles en el mateix 

centre docent. 
c) Les sessions de cinema. 
 
Atesa les regulacions i mesures que es derivin per a la gestió de la situació de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades pel 
context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es considera la 
possibilitat de finançar activitats planificades pel curs 2020/21, o activitats inicialment 
previstes en aquest període que no es puguin realitzar però que la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció. 
 
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: 
 
• 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. 
 

3. 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 2020-2021 (del 2 de setembre de 2020 al 
26 de juny de 2021). 
 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
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 
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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 2020-2021 (del 2 de setembre de 2020 al 26 de juny de 2021). 
 
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. 

 
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) Dades de l’ens sol·licitant. 
b) Dades del representant legal. 
c) Import de la subvenció que es sol·licita. 
d) Indicació de l’execució de l’activitat per un ens del sector públic de titularitat de l'ens 

sol·licitant, si s’escau. 
e) Indicació de l’externalització de la gestió de l’activitat en base a una relació jurídica 

prèvia i preexistent, si s’escau. 
f) Declaració responsable que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 
g) Declaració responsable que es troba al corrent d’obligacions per reintegrament de 

subvencions. 
h) Declaració de compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la 

resta de condicions de la subvenció. 
i) 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. 

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. 
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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), espai a on es 
programa i municipi on s’ubica l’espai. 

 
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 22 d’octubre de 
2020. 
 
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 
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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 hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació, o a les 
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva 
sol·licitud. 
 
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: 
 
- 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. 
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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 a 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 

 
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 
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Atesa les regulacions i mesures que es derivin per a la gestió de la situació de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades pel 
context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es considera la 
possibilitat de finançar activitats planificades pel curs 2020/21, o activitats inicialment 
previstes en aquest període que no es puguin realitzar però que la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, i s’avaluaran 
d’acord amb els criteris objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada en aquest 
punt i en referència a la planificació presentada a la sol·licitud. 
 
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 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de dos-cents mil euros (200.000.- EUR) dels quals vuitanta-set mil euros 
(87.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2020, i cent tretze mil euros (113.000.-
EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46201, tot i que 
depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions 
pressupostàries G/40103/33410/46300, G/40103/33410/46500 i G/40103/33410/46700 del 
pressupost de l’any 2020, i anàlogues del pressupost 2021. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
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 
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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 

 
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 
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. 
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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 seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
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. 
 
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 amb la subvenció concedida. 

 
4) 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. 

 
5) 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. 
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6) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat en la sol·licitud, 

excepte per motius de força major. 
 
7) Els beneficiaris hauran de proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que 

siguin requerides per l’Àrea de Cultura. 
 
8) 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. 

 
9) L’ens beneficiari haurà de vetllar per a que les sessions es realitzin seguint els protocols i 

les recomanacions de seguretat esdevinguts per la crisi de la COVID-19.  
 
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. 
També podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat del programa ofert (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, sempre i 

quan estiguin vinculades a l’execució del projecte: 
 

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. 
g) Despeses derivades de la implementació dels protocols i les recomanacions de 

seguretat i higiene esdevinguts per la crisi de la COVID-19.  
 

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). 
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- 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. 
 
Atesa les regulacions i mesures que es derivin per a la gestió de la situació de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades pel 
context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es consideraran 
també despeses subvencionables les anteriorment esmentades encara que l’activitat no 
s'hagi pogut realitzar, totalment o parcialment, o s’hagi realitzat en un format no presencial. 
 
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. 
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). 
f) Despeses de lloguer d’espais als mateixos centres docents. 
 
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 Reial 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. 
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21. Termini, forma i lloc de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, entre el 20 de maig de 2021 i, com a 

màxim, el dia 1 d’octubre de 2021. 
 
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 
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. 
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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 2020 al 26 de juny de 2021). 
 
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 deu 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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
32. Protecció de dades 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de les 
subvencions de la present convocatòria de la Diputació de Barcelona, basant-se en una 
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades 
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altra cessió. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre General, Rbla. 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui. 
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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 17 DE SETEMBRE DE 2020 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 DEMARCACIÓ DE BARCELONA ON LA 
DIPUTACIÓ NO OFERTA EL PROGRAMA ANEM AL TEATRE, PER AL CURS ESCOLAR 
2020-2021, GESTIONAT PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020205120012043 
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 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 2020-2021 (del 2 de setembre de 2020 al 26 de juny de 2021). 

 
Segon. Objecte. 
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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 
2020-2021, en els municipis de la demarcació 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 2020 i el 26 de juny de 2021. 
d) Ha d’establir un preu d’entrada per l’activitat a pagar per l’alumnat. 
e) Com a mínim un 70 % dels espectacles previstos en la programació s’han de realitzar 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.  

f) La programació podrà incloure sessions de teatre-debat que es facin en el centre docent, 
en grups reduïts d’un màxim de 70 alumnes. El teatre-debat consisteix en sessions de 
teatre que treballen els valors i inclouen un debat posterior entre actors i espectadors.  

g) Es podrà preveure dur a terme espectacles al mateix centre docent (com a màxim un 
30 % dels espectacles programats). En aquest percentatge no es tindran en consideració 
les sessions de teatre-debat. 

 
Queda exclosa de suport: 
 
a) La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol. 
b) Les programacions que prevegin realitzar més d’un 30 % dels espectacles en el mateix 

centre docent. 
c) Les sessions de cinema. 

 
Atesa les regulacions i mesures que es derivin per a la gestió de la situació de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb la finalitat de 
donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció que s'han vist afectades pel 
context generat per la COVID-19 o per les mesures preses per combatre-la, es considera la 
possibilitat de finançar activitats planificades pel curs 2020/21, o activitats inicialment 
previstes en aquest període que no es puguin realitzar però que la seva organització hagi 
comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
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Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de dos-cents mil euros (200.000.- EUR) dels quals vuitanta-set mil euros 
(87.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2020, i cent tretze mil euros (113.000.-
EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient, i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46201, tot i que 
depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s afectades les aplicacions 
pressupostàries G/40103/33410/46300, G/40103/33410/46500 i G/40103/33410/46700 del 
pressupost de l’any 2020, i anàlogues del pressupost 2021. 
 
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 22 d’octubre de 
2020. 
 
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 el 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. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el curs escolar 2020-2021 (del 2 de setembre de 2020 al 
26 de juny de 2021). 
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Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, entre el 20 de maig de 2021 i, com a 
màxim, el dia 1 d’octubre de 2021. 
 
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 2020 al 26 de juny de 2021).” 
 

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 MIL EUROS (200.000.- EUR) 
dels quals vuitanta-set mil euros (87.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 
2020, i cent tretze mil euros (113.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 
2021, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46201, tot i que depenent dels ens beneficiaris també 
poden veure’s afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46300, 
G/40103/33410/46500 i G/40103/33410/46700 del pressupost de l’any 2020, i anàlogues 
del pressupost 2021.  
 
Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria al 
Portal Municipal de Tràmits i a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.”  
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

inicial de les subvencions atorgades, mitjançant el procediment de concurrència 

competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2019, destinades a 

finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 

demarcació de la Diputació de Barcelona (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 
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En data 31 de gener de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor d’entitats sense finalitat 
de lucre per al 2019, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a 
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona (Número de la 
convocatòria 201920195120010543) (registre d’acords 24/2019). 
 
En data 26 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre la convocatòria 201920195120010543 destinada 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 (registre d’acords 423/2019). 
 
En l’esmentada resolució de data 26 de setembre de 2019 (registre d’acords 
423/2019) figurava l’atorgament, entre d’altres, de les subvencions següents: 
 
Núm. Operació 

Comptable NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2019 

1903003064.5 G65079444 Ass. Rociera Andaluza Voces Rocío 2019 1.274,95 
1903003064.17 G08983256 Agrupació Cultural Saudade Promoció de cultures 895,12 
1903003064.36 G58838103 Badalona Sardanista 75 Aplec Sardana Badalona 2.155,72 
1903003064.39 G08904260 Acc. Cult. Miguel d Cervantes Rincón literario anual XXII 1.215,65 
1903003064.40 G58333451 Casal Cult. Dansaire Manresa XXXIV Oreneta d’or 1.423,20 
1903003064.45 G58039488 Cofradía Quinze más uno Cruz de Mayo 2019 1.245,30 
1903003064.52 G64154156 Esbart Dansaire Sant Pol 22e Festival danses cat. 1.186,00 
1903003064.65 G62508437 Ass. Diables Kabra de Hospi Bestia Kabra 949,37 
1903003064.66 G60769544 Gr. Ball Gitanes Sta Perpetua Intercanvi cultural 930,00 

1903003064.76 G60543733 Hdad Ntra Sra. del Rocío de 
Badia del Vallés Romeria del Rocío 1.003,62 

1903003064.88 G08468209 Coral Preludi els Amics  Cicle de cançons marineres 1.363,90 
1903003064.94 G63101406 Falcons de Barcelona Fet falconer 1.719,70 

1903003064.103 G65009557 As. Musical Suburense La musica dona 1.215,65 
1903003064.136 G63165583 Ass. per a les tradicions cat Flama del Canigó 2019 500,00 
1903003064.154 G59152405 Grup Sardanista dintre bosc Aplec a l’Agulla 1,423,20 
1903003064.157 G65075228 Ass. Confraresses Bcn El mon confrare de Bcn 1.500,00 
1903003064.158 G61191771 As. Juv. Drac Baluk IV Diada de Foc tradicional 1.601,10 
1903003064.159 G63370563 Ass. Cultural 18 setembre XXII Aplec de Cardona 1.690,05 
1903003064.161 G63003065 Escamot de diables Calldetn Commemoració 20 anivers. 1.512,15 
1903003064.171 G65933020 As. Crits i Renou Trobada de ball tradicional 1.000,00 
1903003064.176 G60698396 Pixafocs i Cagaspumes 25è Aniversari Colla 1.690,05 
1903003064.180 G66354648 Ass. Cult. Grup de Teatre Fira de Filadores 976,50  
1903003064.186 G58368150 Germandat de trabucaires Festa Major 2019 1.719,70 
1903003064.187 G62123583 Gremi de Sant Antoni Abat Festa dels Tonis de Manlleu 2.155,72 
1903003064.188 G62265046 Colla Gegantera Iluro X Mostra Balls de Gegants 1.482,50 
1903003064.208 G66353871 As. Castellers Prat Llobr. El Prat, un mon casteller 2.845,40 
1903003064.217 G62878954 Geganters de Capellades Restaura gegant centenari 650,00 
1903003064.219 G60814241 Castellers de Sabadell Fem pinya amb els joves 2.187,90 
1903003064.221 G65327348 As. Geganters i Grallers  Org. Seguici festa major 1.452,85 
1903003064.225 G59186577 Amics de la Sarda d’Artès 36è Sarau artesenc 1.601,10 
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Núm. Operació 
Comptable NIF Entitat Projecte 

Import 
Concedit 

2019 
1903003064.234 G58031832 Casa de Aragon de Gavà... San Jorge 1.215,65 
1903003064.247 G59372599 Colla Castellera Xic. Vilafr. Recuperació fira El Firal 895,12 
1903003064.251 G65363483 Ass. Diables Cremats Correfoc 38 aniversari 800,00 
1903003064.256 G66977141 Ass. Mscal Can Roig i Torres Ball popular en envelat 800,00 
1903003064.257 G61931010 Castellers del Poble Sec 20 anys de Castellers 2.059,20 
1903003064.276 G60429743 Ctr. Cult. And. Hdad Divina 25è aniversari 1.363,90 
1903003064.277 G08890956 Centro Gallego de Barcelona Dia do apostolo Santiago 922,25 
1903003064.282 G61992335 Com. Cavalcada Reis Igualad Festa dels reis Igualada 2.027,02 
1903003064.288 G61302576 Agrup. Cult. Agarimos Jornades culturals  1.000,00 
 
A l’apartat 3 de la convocatòria 201920195120010543 relatiu al període d’execució 

s’estableix que el període d’execució serà entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de 
desembre de 2019. 
 
A l’apartat 20 de la convocatòria 201920195120010543 relatiu al termini i forma de 

justificació s’estableix que les subvencions hauran de justificar-se de la següent 
manera: 
 

“Quan l’execució del projecte/activitat subvencionada sigui durant el primer semestre del 
2019, el període de justificació serà entre l’1 de setembre del 2019 i, com a màxim, el 30 
d’octubre del 2019. Per a les activitats executades durant el segon semestre de l’any, el 
període de justificació serà entre l’1 de gener del 2020 i, com a màxim, el 28 de febrer del 
2020.” 

 
Així mateix, l’apartat 21 de la convocatòria 201920195120010543 estableix que: 
“ 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat 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 beneficiari per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament”. 

 
Malgrat els requeriments i les notificacions adreçades a les entitats esmentades 
anteriorment, aquestes no han presentat la documentació de la justificació o bé, no ha 
esmenat correctament la documentació justificativa presentada.  
 
FONAMENTS DE DRET 
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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. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència 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 Entitat Projecte Import a 
revocar (€)  

1903003064.5 G65079444 Ass. Rociera Andaluza Voces Rocío 2019 1.274,95 
1903003064.17 G08983256 Agrupació Cultural Saudade Promoció de cultures 895,12 

1903003064.36 G58838103 Badalona Sardanista 75 Aplec Sardana 
Badalona 2.155,72 

1903003064.39 G08904260 Acc. Cult. Miguel d Cervantes Rincón literario anual XXII 1.215,65 
1903003064.40 G58333451 Casal Cult. Dansaire Manresa XXXIV Oreneta d’or 1.423,20 
1903003064.45 G58039488 Cofradía Quinze más uno Cruz de Mayo 2019 1.245,30 
1903003064.52 G64154156 Esbart Dansaire Santpolenc 22e Festival danses cat. 1.186,00 
1903003064.65 G62508437 Ass. Diables Kabra de Hospi Bestia Kabra 949,37 
1903003064.66 G60769544 Gr. Ball Gitanes Sta Perpetua Intercanvi cultural 930,00 
1903003064.76 G60543733 Hdad. Andaluza Los Rocieros Romeria del Rocio 1.003,62 

1903003064.88 G08468209 Coral Preludi Amics  Cicle de cançons 
marineres 1.363,90 

1903003064.94 G63101406 Falcons de Barcelona Fet falconer 1.719,70 
1903003064.103 G65009557 As. Musical Suburense La musica dona 1.215,65 
1903003064.136 G63165583 Ass. per a les tradicions cat Flama del Canigó 2019 500,00 
1903003064.154 G59152405 Grup Sardanista dintre bosc Aplec a l’Agulla 1,423,20 
1903003064.157 G65075228 Ass. Confraresses Bcn El mon confrare de Bcn 1.500,00 
1903003064.158 G61191771 As. Juv. Drac Baluk IV Diada de Foc tradicional 1.601,10 
1903003064.159 G63370563 Ass. Cultural 18 setembre XXII Aplec de Cardona 1.690,05 
1903003064.161 G63003065 Escamot de diables Calldetn Commemoració 20 anivers. 1.512,15 
1903003064.171 G65933020 As. Crits i Renou Trobada de ball tradicional 1.000,00 
1903003064.176 G60698396 Pixafocs i Cagaspumes 25è Aniversari Colla 1.690,05 
1903003064.180 G66354648 Ass. Cult. Grup de Teatre Fira de Filadores 976,50  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Núm. Operació 
Comptable NIF Entitat Projecte Import a 

revocar (€)  
1903003064.186 G58368150 Germandat de trabucaires Festa Major 2019 1.719,70 

1903003064.187 G62123583 Gremi de Sant Antoni Abat Festa dels Tonis de 
Manlleu 2.155,72 

1903003064.188 G62265046 Colla Gegantera Iluro X Mostra Balls de Gegants 1.482,50 
1903003064.208 G66353871 As. Castellers Prat Llobr. El Prat, un mon casteller 2.845,40 
1903003064.217 G62878954 Geganters de Capellades Restaura gegant centenari 650,00 
1903003064.219 G60814241 Castellers de Sabadell Fem pinya amb els joves 2.187,90 
1903003064.221 G65327348 As. Geganters i Grallers  Org. Seguici festa major 1.452,85 
1903003064.225 G59186577 Amics de la Sarda d’Artés 36è Sarau artesenc 1.601,10 
1903003064.234 G58031832 Casa de Aragon de Gavà... San Jorge 1.215,65 
1903003064.247 G59372599 Colla Castellera Xic. Vilafr. Recuperació fira El Firal 895,12 
1903003064.251 G65363483 Ass. Diables Cremats Correfoc 38 aniversari 800,00 
1903003064.256 G66977141 Ass. Mscal Can Roig i Torres Ball popular en envelat 800,00 
1903003064.257 G61931010 Castellers del Poble Sec 20 anys de Castellers 2.059,20 
1903003064.276 G60429743 Ctr. Cult. And. Hdad Divina 25è aniversari 1.363,90 
1903003064.277 G08890956 Centro Gallego de Barcelona Dia do apostolo Santiago 922,25 
1903003064.282 G61992335 Com. Cavalcada Reis Igualad Festa dels reis Igualada 2.027,02 
1903003064.288 G61302576 Agrup. Cult. Agarimos Jornades culturals  1.000,00 
 
concedides per acord de la Junta de Govern de data 26 de setembre de 2019, les 
quals s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de 
desembre de 2019, i justificar com a màxim el 28 de febrer de 2020, ja que, malgrat els 
requeriments efectuats, l’entitat beneficiària no ha presentat la documentació 
justificativa, o bé, no ha esmenat correctament els defectes de la documentació 
justificativa especificada a la convocatòria 201920195120010543.  
 

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 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 26 de setembre de 
2019 (registre d’acords 423/2019). 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a les entitats descrites al dispositiu primer per al 
seu coneixement i efectes.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de la liquidació definitiva del fons de prestació "Activitats culturals de les festes 

majors", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019" (Exp. núm. 2018/20132).- 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 

 
La Junta de Govern de 28 de febrer de 2019 va aprovar el dictamen que proposava, 
per delegació de la Presidència, l’aprovació de la concessió del fons de prestació 
“Activitats Culturals de les Festes Majors” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (registre d’acords 65/19). 
 
Per decret del president delegat de l’Àrea de Cultura, de data 17 de juny de 2020, es 
va aprovar la liquidació provisional del fons de prestació “Activitats culturals de les 
Festes Majors” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 (registre de resolucions 
5694/2020). 
 
Atès que es va publicar un anunci del decret de liquidació provisional del fons de 
prestació “Activitats cultuals de les Festes Majors” per a l’any 2019 en el Butlletí Oficial 
de la Província de data 30 de juny de 2020. 
 
Una vegada notificada l’aprovació de la liquidació provisional als ajuntaments 
destinataris i habilitat el termini d’audiència als interessats que va finalitzar el dia 22 de 
juliol de 2020 els ajuntaments de Badalona, Caldes de Montbui, l’Espunyola, Figaró-
Montmany, Gisclareny, l’Hospitalet de Llobregat, la Pobla de Claramunt, Rubí, Sagàs, 
Sant Llorenç d’Hortons, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida 
i els Monjos, Santa Maria de Merlès, Sitges i Vilanova del Camí no han presentat 
justificació de la subvenció concedida ni han presentat cap al·legació en els terminis 
establerts. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol. 
 
L’article 40 relatiu a l’audiència a l’interessat i tancament del règim regulador del 
Catàleg de Serveis de l’any 2019 aprovat per Junta de Govern de data 20 de 
desembre de 2018, publicat al BOPB de data 24 de desembre de 2018. 
 
Vist l'apartat 3.5 d) de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 
(publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a la liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de Catàlegs 
de serveis, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 

 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals de 
les festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de 
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Governs Locals 2016-2019” aprovat per acord de la Junta de Govern de data 28 de 
febrer de 2019 (registre d’acords 65/19), que s’indiquen a continuació, els quals 
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de 
setembre de 2019 i justificar com a màxim el 31 d’octubre de 2019: 
 

Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Badalona P0801500J 19/Y/264937 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

22.834,00.- € 0 € 0 € 22.834,00.- € No presenta 
justificació 

 

Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Caldes de Montbui P0803300C 19/Y/264918 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

2.750,00.- € 0 € 0 € 2.750,00.- € 
Justificació incompleta 
no esmenada període 

audiència 
 

Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Espunyola, L’ P0807700J 19/Y/264871 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

1.026,00.- € 0 € 0 € 1.026,00.- € 
Justificació incompleta  
no esmenada període 

audiència 
 

Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Figaró-Montmany P0813300A 19/Y/264868 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

1.111,00 .- € 0 € 1.110,00.- €   1,00.- € Saldo de justificació 
presentada 

 

Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Gisclareny P0809200I 19/Y/264854 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

1.002,00.- € 0 € 0 € 1.002,00.- € 
Justificació incompleta  
no esmenada període 

audiència 
 

Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Hospitalet, L’ P0810000J 19/Y/264847 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 
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27.179,00.- € 0 € 0 € 27.179,00.- € 
Justificació incompleta 
no esmenada període 

audiència 
 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Pobla de Claramunt, La P0816400F 19/Y/264782 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar Justificació 

1.218,00.- € 0 € 0 € 1.218,00.- € 
Justificació incompleta 
no esmenada període 

audiència 
 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 

Rubí P0818300F 19/Y/264763 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

8.663,00.- € 0 € 0 € 8.663,00.- € No presenta justificació 
 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 

Sagàs P0818700G 19/Y/264759 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

1.016.- € 0 € 0  € 1.016.- € 
Justificació incompleta 
no esmenada període 

audiència 
 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Sant Llorenç d’Hortons P0822000F 19/Y/264728 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

1.260,00.- € 0 € 0  € 1.260,00.- € 
Justificació incompleta 
no esmenada període 

audiència 
 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 

Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 19/Y/264710 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

2.290,00.- € 0 € 0  € 2.290,00.- € 
Justificació incompleta 
no esmenada període 

audiència 
 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Santa Fe del Penedès P0824900E 19/Y/264697 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

1.038,00.- € 0 € 0 € 1.038,00.- € Justificació incompleta 
no esmenada període 
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audiència  
 

Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Santa Margarida i els 

Monjos P0825100A 19/Y/264695 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

1.752,00.- € 0 € 0  € 1.752,00.- € 
Justificació incompleta 
no esmenada període 

audiència  
 

Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 
Santa Maria de Merlès P0825500B 19/Y/264692 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

1.018,00.- € 0 € 0  € 1.018,00.- € 
Justificació incompleta 
no esmenada període 

audiència  
 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 

Sitges P0827000A 19/Y/264683 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

3.905,00.- € 0 € 0  € 3.905,00.- € No presenta justificació 
 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 

Vilanova del Camí P0830300J 19/Y/264695 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
revocar 

Justificació 

2.239,00.- € 0 € 0  €  2.239,00.- € 
Justificació incompleta 
no esmenada període 

audiència  
 

Segon. REVOCAR definitivament, a conseqüència del dispositiu primer, els següents 
ajuts concedits per acord de la Junta de Govern de data 28 de febrer de 2019 relatiu a 
l’aprovació del fons de prestació “Activitats culturals de les Festes Majors: 
 

Ajuntament de NIF 

Import 

revocació 

definitiva 

Document 

comptable 

ajustament 

BADALONA P0801500J 22.834,00 2003900585 
CALDES DE MONTBUI P0803300C 2.750,00 2003900586 
ESPUNYOLA, L P0807700J 1.026,00 2003900587 
FIGARO-MONTMANY P0813300A 1,00 2003900588 
GISCLARENY P0809200I 1.002,00 2003900589 
HOSPITALET, L’ P0810000J 27.179,00 2003900590 
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Ajuntament de NIF 

Import 

revocació 

definitiva 

Document 

comptable 

ajustament 

POBLA DE CLARAMUNT, LA P0816400F 1.218,00 2003900591 
RUBI P0818300F 8.663,00 2003900592 
SAGAS P0818700G 1.016,00 2003900593 
SANT LLORENÇ D’HORTONS P0822000F 1.260,00 2003900594 
SANT SADURNÍ D’ANOIA P0824000D 2.290,00 2003900595 
SANTA FE DEL PENEDES P0824900E 1.038,00 2003900596 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS P0825100A 1.752,00 2003900597 
SANTA MARIA DE MERLÈS P0825500B 1.018,00 2003900598 
SITGES P0827000A 3.905,00 2003900599 
VILANOVA DEL CAMI P0830300J 2.239,00 2003900600 
 
Tercer. REAJUSTAR l’autorització del crèdit inicialment aprovat per acord de Junta de 
Govern núm. 637 de data 20 de desembre de 2018 (dispositiu setè) que va aprovar el 
Catàleg de serveis de l’any 2019 i el seu règim regulador, en el sentit que tot seguit es 
detalla: 
 
Disminuir la quantia de setanta nou mil cent noranta-un euros (79.191.- EUR) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/40101/33400/46282 del pressupost de l’anualitat 
2020 tot condicionant-ho a l’aprovació dels ajustaments comptables aprovats a l’acord 
anterior. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució als ens locals afectats per al seu coneixement 
i efectes.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 

Gerència de Serveis d’Educació 

 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades al 

finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al 

curs 2018-2019. (Exp. núm. 2020/1987).- 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 12 
de març de 2020, aprova la convocatòria núm. 202020205120011663 i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions destinades al suport a les llars 
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d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per 
al curs 2018-2019, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització 
dels alumnes d’aquestes llars d’infants (AJG 149/20), promoguda per la Gerència 
de Serveis d’Educació de l’Àrea de Educació, Esport i Joventut, de la Diputació de 
Barcelona. 

 
2. La base específica número 12 de la convocatòria, relativa a l’òrgan competent per 

a la instrucció i proposta de resolució, estableix la Gerència de Serveis d’Educació 
de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona com a òrgan 
competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions 
previstes en la convocatòria. La mateixa base 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. 

 
3. D’acord amb la base específica número 6, el termini de presentació de les 

sol·licituds començava el dia 25 de març de 2020 i finalitzava el 20 d’abril del 
2020.  

 
No obstant, abans de l’inici del termini esmentat, concretament el 12 de març de 
2020, el govern de la Generalitat de Catalunya ordena el tancament dels centres 
educatius, i en data 14 de març de 2020, mitjançant Reial decret 463/2020, es 
declara l’estat d’alarma per fer front a la situació de pandèmia mundial creada pel 
COVID-19, el qual ha estat prorrogat diverses vegades, essent la darrera pròrroga 
l’aprovada pel Reial decret 555/2020, de 5 de juny, que va finalitzar a les 00:00 
hores del dia 21 de juny de 2020. 
 
Entre les nombroses mesures aprovades durant l’estat d’alarma, destaca el 
confinament dels ciutadans en els seus domicilis i la suspensió dels terminis 
administratius, la qual, vista la excepcionalitat de les circumstàncies, va ser 
general per a una millor garantia dels drets dels interessats. Aquesta suspensió es 
va aixecar l’1 de juny de 2020, mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, 
reprenent-se els terminis administratius suspesos, amb efecte 1 de juny de 2020. 

 
4. A nivell intern, el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 

4833, de data 27 de maig de 2020 (publicat al BOPB de 29 de maig de 2020) fixa 
els criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels procediments 
administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma 
operada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis.  

 
5. Per tant, quan es va iniciar el termini de presentació de les sol·licituds d’aquesta 

convocatòria, ja estava en vigor la suspensió dels terminis dels procediments 
administratius. Així doncs, per aplicació de la normativa anteriorment referida, els 
27 dies naturals que durava el tràmit de sol·licitud havien de ser afegits a partir del 
dia 1 de juny, i el nou termini de presentació de les sol·licituds va quedar establert 
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entre els dies 1 i 27 de juny de 2020, fet que va ser publicat a la Seu electrònica i 
a la web de la Diputació de Barcelona. 

 
6. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquesta gerència emet informe 

tècnic d’instrucció, de data 20 de juliol de 2020, en el qual valora les 88 sol·licituds 
presentades i fa proposta de resolució a l’òrgan col·legiat, d’estimar 86 sol·licituds 
i desestimar-ne 2, de conformitat amb les bases 9, 10 i 11 de la convocatòria, la 
motivació del qual consta a l’expedient.   

 
7. D’acord amb la recent modificació de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, operada pel Reial Decret-Llei 11/2020, 
de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries per fer front 
al COVID-19, l’òrgan col·legiat designat a l’efecte d’examinar i validar l’informe 
d’instrucció es reuneix a distància per via electrònica. En data 22 de juliol de 2020 
es reuneix l’òrgan col·legiat designat a l’efecte i formula la proposta de resolució 
de la convocatòria que es recull en l’Acta, que consta a l’expedient. 

 

8. El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és d’UN 
MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), import que s’ha repartit 
íntegrament, d’acord a l’assignació individualitzada efectuada de forma 
proporcional a la puntuació total obtinguda, respecte de la suma total de punts 
assignats al conjunt de beneficiaris i en base a la quantia total d’aquesta 
convocatòria.  

 
9. Atès que el termini de presentació de les sol·licituds s’ha vist desplaçat en el 

temps, inevitablement resulta afectat el termini de justificació, inicialment previst 
entre el 15 de juliol i el 30 setembre de 2020. Per això, es proposa fixar el nou 
termini de justificació entre l’1 d’octubre i el 16 de novembre de 2020. Per establir 
aquest nou termini, aquesta gerència ha tingut en compte que es tracta del 
finançament d’un curs escolar ja finalitzat, el 2018-2019, que les entitats porten 
mesos esperant la resolució d’aquesta convocatòria en un any especialment difícil 
per a les escoles bressol com a conseqüència del Covid-19 i que és voluntat 
d’aquest centre gestor poder tramitar, revisar i pagar les subvencions concedides i 
justificades dins de l’exercici pressupostari de 2020, tot en benefici de les entitats. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. 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 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) regula els procediments de concessió de 
subvencions que tramiti la Diputació de Barcelona. 
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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, 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 23 de març de 2020, un 
extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
llengua catalana i castellana, amb número d’identificació BDNS 500175. Així 
mateix, procedeix comunicar la concessió d’aquestes subvencions a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 

 
3. El procediment per a la concessió de les subvencions, segons el que disposa 

l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i següents de 
l’Ordenança.  

 
4. 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). 

 
5. 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, en relació amb les obligacions, 
principis ètics i regles de conducta de les beneficiàries de les subvencions. 

 
6. Reial decret (RD) 463/2020, de 14 de març, on es declara l'estat d'alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat i 
modificat per diferents decrets Reial decret 476/2020, de 27 de març, fins al 12 
d’abril de 2020, Reial decret 487/2020, de 10 de abril, fins al 26 d’abril de 2020, i 
Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, fins al 10 de maig de 2020 i el Reial decret 
(RD) 555/2020, de 5 de juny, que prorroga l’estat d’alarma fins el 21 de juny. 

 
7. Circular de la Secretaria General sobre suspensió dels procediments 

administratius en la Diputació de Barcelona durant l’estat d’alarma i les seves 
excepcions, de 8 d’abril de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 15 d’abril de 2020.  

 
8. Article 54 relatiu a les mesures en matèria de subvencions i ajuts públics del Reial 

Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. 
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9. Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-Cov-2. 

 
10. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2020, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en data 19 de desembre de 2019. 

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

A C O R D S 

 
Primer. APROVAR la resolució de la convocatòria de subvencions núm. 
202020205120011663, en règim de concurrència competitiva, destinades al 
finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la 
demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per al curs 2018-2019, d’acord 
amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte. 
 
Segon.- CONCEDIR subvenció al següents beneficiaris pels imports que s’hi 
relacionen a continuació: 
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Nom Entitat Núm. NIF Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes 

centres alta 
complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 

Total 
punts 

Import  Op. compt. 
2003002743 

Posició 

FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA 
EDUCACIÓ 

G66914607 387 164 551 8 32 583 103.675,15 € 1 

FUNDACIO PRIVADA ESCOLA VICENCIANA G61114690 270 36 302 0 0 302 53.704,80 € 2 
JARDI D'INFANTS ESTEL BLAU B61995841 117 117 234 3 12 246 43.746,30 € 3 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA PARVULARI 
MAGNÒLIA 

G63612162 107 107 214 0 0 214 38.055,72 € 4 

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO DEL NIÑO 

G08921546 71 71 142 12 48 190 33.787,79 € 5 

ASSOCIACIO PEDAGÒGICA EL GUIRIGALL G66051194 126 61 187 0 0 187 33.254,30 € 6 
NEXE FUNDACIÓ PRIVADA G59986299 35 0 35 35 140 175 31.120,33 € 7 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA ESTEL G62782875 85 85 170 1 4 174 30.942,50 € 8 
LLARD D'INFANTS BRESSOL DEL NEN 
JESÚS 

G08824468 82 82 164 2 8 172 30.586,84 € 9 

FUNDACIO JOVIAT G60374022 85 85 170 0 0 170 30.231,18 € 10 
FUNDACIÓ PRIVADA ENSENYAMENT I 
FAMÍLIA 

G62312319 86 72 158 0 0 158 28.097,21 € 11 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA ELS GEGANTS G65070229 74 74 148 1 4 152 27.030,23 € 12 
FUNDACIO PRIVADA AJUDA A LA 
INFANCIA, JOVENTUT I FAMILIA (ESCOLA 
BRESSOL EL TREN GROC) 

G62812789 74 74 148 0 0 148 26.318,91 € 13 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA CALIMERO G65585283 74 74 148 0 0 148 26.318,91 € 14 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 0-3 SALTIRÓ G64991953 74 74 148 0 0 148 26.318,91 € 15 
ASSOCIACIO SANTAPAU PER L'EDUCACIO 
DE LA INFANCIA (PETIT ALOMA) 

G64561707 73 73 146 0 0 146 25.963,25 € 16 

ASSOCIACIO EL XERRIC PER L'EDUCACIO 
ALS INFANTS (ESCOLES BRESSOL 
XERRIC-XERRAC GRANOLLERS I 
FRANQUESES) 

G64838303 104 41 145 0 0 145 25.785,42 € 17 

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ G62411624 144 0 144 0 0 144 25.607,59 € 18 
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COL·LEGI JOSEP TOUS R0800711D 69 69 138 0 0 138 24.540,60 € 19 
ESCOLA D'INFANTS QUITXALLA SCCL F08834913 64 64 128 0 0 128 22.762,30 € 20 
LLAR D'INFANTS LA GUA-GUA SCCL F61202776 60 60 120 2 8 128 22.762,30 € 21 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA ACADÈMIA 
IGUALADA 

G62663778 61 61 122 0 0 122 21.695,32 € 22 

PROMOCIÓ D'ESCOLES. FUNDACIÓ 
PRIVADA 

G60622735 121 0 121 0 0 121 21.517,49 € 23 

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS G08424871 35 0 35 21 84 119 21.161,83 € 24 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LLAR 
D'INFANTS SANT CUGAT 

G63823728 118 0 118 0 0 118 20.984,00 € 25 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA MAINADA G66338815 118 0 118 0 0 118 20.984,00 € 26 
ESCOLA PIA IGUALADA R0800592H 58 58 116 0 0 116 20.628,33 € 27 
FUNDACIÓ ESCOLÀPIES G65801904 75 41 116 0 0 116 20.628,33 € 28 
ESCOLA BRESSOL GARABATOS SCCL F58025925 52 52 104 2 8 112 19.917,01 € 29 
ESCOLA BRESSOL PATUFET S.C.C.L. F08896557 52 52 104 1 4 108 19.205,69 € 30 
EINA SCCL F08306763 49 49 98 1 4 102 18.138,71 € 31 
FUNDACIÓ PRIVADA GRUP ESCOLES 
MATARÓ (GEM) 

G61001707 50 50 100 0 0 100 17.783,05 € 32 

FUNDACIO PRIVADA VALLDAURA D.I. G63808448 47 47 94 1 4 98 17.427,39 € 33 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ G65145583 57 0 57 10 40 97 17.249,56 € 34 
INSTITUT DE GERMANES DE LA SAGRADA 
FAMÍLIA D'URGELL 

R0800168G 93 0 93 1 4 97 17.249,56 € 35 

COL.LEGI MARE DIVÌ PASTOR - IGUALADA R0800712B 35 35 70 6 24 94 16.716,06 € 36 
FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES DE 
L'ATENEU IGUALADÍ 

G61539458 47 47 94 0 0 94 16.716,06 € 37 

ASSOCIACIO PEDAGOGICA LA VILA G65127326 90 0 90 1 4 94 16.716,06 € 38 
EL RAVAL SCCL F08766032 43 43 86 1 4 90 16.004,74 € 39 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LAIA G67088831 44 44 88 0 0 88 15.649,08 € 40 
ASSOCIACIO PER L'EDUCACIO DELS 
INFANTS LA CUCA FERA DE SANTA 

G66828930 41 41 82 0 0 82 14.582,10 € 41 
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COLOMA (ESCOLA BRESSOL CUCA FERA) 
ESCOLA AZORÍN SCCL F58107921 41 41 82 0 0 82 14.582,10 € 42 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE G65930182 81 0 81 0 0 81 14.404,27 € 43 
ESCOLA BRESSOL SOL SOLET,S.C.C.L. F08822397 80 0 80 0 0 80 14.226,44 € 44 
FUNDACIO ABAT OLIBA G08716128 79 0 79 0 0 79 14.048,61 € 45 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA TRAMUNTANA G64863277 39 39 78 0 0 78 13.870,78 € 46 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA LA CASETA DE 
COLORS 

G64929805 74 0 74 0 0 74 13.159,45 € 47 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA PEGGY NENS G67088773 73 0 73 0 0 73 12.981,62 € 48 
FUNDACIÓ SAGRAT COR SARRIÀ G08862633 73 0 73 0 0 73 12.981,62 € 49 
ASSOCIACIO SINGUERLIN PER 
L'EDUCACIO DELS INFANTS 

G65075756 60 0 60 3 12 72 12.803,79 € 50 

LLAR D'INFANTS MARE DE DEU DE FATIMA R5800189B 35 35 70 0 0 70 12.448,13 € 51 
ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA PEL FOMENT 
EDUCATIU DELS INFANTS PETIT 
CULTURAL 

G65879264 69 0 69 0 0 69 12.270,30 € 52 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA DING DONG G65610602 34 34 68 0 0 68 12.092,47 € 53 
FUNDACIÓ EDUCATIVA DOMINIQUES DE 
L'ENSENYAMENT 

G63608467 34 34 68 0 0 68 12.092,47 € 54 

FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI G08930323 34 34 68 0 0 68 12.092,47 € 55 
FEDAC G65058349 67 0 67 0 0 67 11.914,64 € 56 
ESCOLA BRESSOL NOVA FORTUNY F61444931 61 0 61 1 4 65 11.558,98 € 57 
ASSOCIACIO BADIU PER L'AJUDA ALS 
INFANTS (LLAR D'INFANTS BADIU) 

G66276809 62 0 62 0 0 62 11.025,49 € 58 

ÀGORA LLAR D'INFANTS SCCL F60674363 62 0 62 0 0 62 11.025,49 € 59 
ASSOCIACIÓ P G EL MEU JARDI G59808196 30 30 60 0 0 60 10.669,83 € 60 
S.C.C.L. COLEGIO PRINCEPS F08728966 30 30 60 0 0 60 10.669,83 € 61 
COL·LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR R0800709H 29 29 58 0 0 58 10.314,17 € 62 
FUNDACIÓ PER A LES ESCOLES 
PARROQUIALS-ARXIDIÒCESI DE 

R5800339C 29 29 58 0 0 58 10.314,17 € 63 
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BARCELONA 
FUNDACIÓ PRIVADA MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT 

G61054805 54 0 54 0 0 54 9.602,85 € 64 

FUNDACIÓ PRIVADA DOMINIQUES DE 
L'ANUNCIATA SANT FRANCESC DE BERGA 

G64491806 51 0 51 0 0 51 9.069,35 € 65 

FUNDACIÓ PRIVADA VIL.LA PAQUITA - 
LLAR D'INFANTS NINIS 

G64957954 45 0 45 0 0 45 8.002,37 € 66 

FUNDACIÓ ACIS. LLAR D'INFANTS ACIS R5800396C 41 0 41 1 4 45 8.002,37 € 67 
ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS 
FUNDACIÓ PRIVADA 

G62655048 40 0 40 1 4 44 7.824,54 € 68 

ASSOCIACIO LA NONA PER L'EDUCACIO 
DELS INFANTS (ESCOLA BRESSOL LA 
NONA) 

G66837535 43 0 43 0 0 43 7.646,71 € 69 

COL·LEGI SANT JOSEP CARMELITES 
MISSIONERES GRÀCIA 

R0800775I 41 0 41 0 0 41 7.291,05 € 70 

ESCOLA MARE DEL DIVÍ PASTOR R0800710F 41 0 41 0 0 41 7.291,05 € 71 
ASSOCIACIO EDUCATIVA EL TAULELL 
(LLAR D'INFANTS DRAC MÀGIC) 

G63025670 41 0 41 0 0 41 7.291,05 € 72 

HIJAS DEL DIVINO CELO R0800037D 37 0 37 0 0 37 6.579,73 € 73 
ASSOCIACIO PETIT NEN JESUS DE PRAGA 
(ESCOLA BRESSOL PETIT NEN JESÚS DE 
PRAGA) 

G65734717 37 0 37 0 0 37 6.579,73 € 74 

FUNDACIO PRIVADA LICEO SARRIA 
(ESCOLA BRESSOL SANT MARC) 

G58812520 36 0 36 0 0 36 6.401,90 € 75 

ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ INFANTIL EL 
CARRILET 

G65167223 36 0 36 0 0 36 6.401,90 € 76 

LLAR D'INFANTS SANT FELIU R0800626D 34 0 34 0 0 34 6.046,24 € 77 
BRIANXA SCCL F60384278 33 0 33 0 0 33 5.868,41 € 78 
FUNDACIO PRIVADA SUPORT A LA 
INFANCIA (ESCOLA BRESSOL MON PETIT 
DE SAN PEDRO) 

G62476411 32 0 32 0 0 32 5.690,57 € 79 

CENTRE D'EDUCACIÓ ESPILL DE F63865018 16 16 32 0 0 32 5.690,57 € 80 
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MANRESA SCCL 
FUNDACIÓ PRIVADA NARCÍS JUBANY G65115479 29 0 29 0 0 29 5.157,08 € 81 
CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA PASIÓN R0800086A 27 0 27 0 0 27 4.801,42 € 82 
FUNDACIÓ PUIG I CUNYER G58455452 26 0 26 0 0 26 4.623,59 € 83 
FUNDACIÓ CASA DE LA SAGRADA FAMÍLIA G08305054 24 0 24 0 0 24 4.267,93 € 84 
ESCOLA PIA DE MOIÀ R0800593F 20 0 20 0 0 20 3.556,61 € 85 
FUNDACIO PRIVADA EL CASAL (ESCOLA 
BRESSOL EL CASALET) 

G61423448 18 0 18 0 0 18 3.200,95 € 86 

Total   5.525 2.454   115   8.435 1.500.000,00 €  
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Tercer. DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment de requisits, la 
FUNDACIÓ PRIVADA JAUME VILADOMS, amb NIF G60164514, per haver-se 
presentat fora de termini, concretament el 3 de juliol de 2020, i la sol·licitud de 
PAIDOS, SCCL, amb NIF F08231474, per manca d’acreditació de la constitució de la 
cooperativa com a entitat sense ànim de lucre. 
 
Quart. DISPOSAR la despesa que es destina a aquestes subvencions per un import  
d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2020. 
 
Cinquè. La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs 
d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la 
Província sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la 
subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en 
la concessió. 
 
Sisè. Establir que el nou termini per a la justificació de les subvencions serà de l’1 
d’octubre de 2020 al 16 de novembre de 2020 i s’haurà de presentar a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Vuitè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 12 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.  
 
 


