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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 29 DE JULIOL DE 2021 
 
El 29 de juliol de 2021, a les 11 hores, 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), de la vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor 
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: 
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), senyor Alfredo 
Vega López (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín 
i Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades 
amb veu però sense vot següents: senyors Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), 
Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia Albiol (PP) i senyora Lluïsa Melgares i 
Aguirre (TxT).  
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Aïda Llauradó Álvarez (ECG). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el diputat senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP) i la 
diputada senyora Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia de la 
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.  
 
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 15 de juliol de 2021. 
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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 en ens participats (Exp. núm. 2021/0015275).  
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el crèdit 

derivat de la despesa per import de 4.918,62 €, corresponent 1.320,42 € a favor 
de l’Ajuntament de Mataró i 3.598,20 € a favor de l’Ajuntament de Manresa, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (Exp. núm. 
2018/20270). 

 
Servei d’Agenda 2030 i Participació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla 

Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-
2030 (Exp. núm. 2021/12270). 

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

de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023, i autoritzar la despesa que s’hi destinarà (Exp. núm. 
2021/0000864).  

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

liquidació definitiva del Programa complementari “Cap municipi enrere”, de suport 
integral als governs locals contra la COVID-19, per un import total de 280.321,75 
euros (Exp. núm. 2020/0008644).  

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar l’expedient relatiu 

a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), l’Institut del Teatre, el Consorci 
de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els organismes tributaris 
de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base-
Gestió d’Ingressos) (Exp. núm. 2020/0017785).  
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8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social per 

a l'exercici 2022, amb la finalitat d'afavorir l'ocupació dels sectors més desfavorits 
o amb especial risc d'exclusió social (Exp. núm. 2021/0014611). 

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte del lot 1 (Arranjaments de la comarca del Barcelonès) relatiu a 
l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels 
habitatges de les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de 
la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb 
dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, dividit en 6 lots (Exp. núm. 
2015/0006873). 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte del lot 2 (Arranjaments de la comarca del Baix Llobregat) relatiu a 
l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels 
habitatges de les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de 
la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb 
dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, dividit en 6 lots (Exp. núm. 
2015/0006873). 

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte del lot 4 (Arranjaments de les comarques de l'Anoia, Alt Penedès i el 
Garraf) relatiu a l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional 
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral 
de persones amb dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, dividit en 6 lots 
(Exp. núm. 2015/0006873).  

 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 

del contracte del lot 6 (Arranjaments de les comarques del Vallès Oriental i 
Maresme) relatiu a l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional 
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral 
de persones amb dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, dividit en 6 lots 
(Exp. núm. 2015/0006873). 

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació final 

corresponent al lot 1 (projecte d'obra dels municipis de Monistrol de Calders, Olost 
i Balenyà) del contracte relatiu a l'execució de les obres i legalització de les 
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a 
la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2, en el marc 
del programa operatiu FEDER (Exp. núm. 2018/0013057).  
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14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació final 
corresponent al lot 5 (projecte d’obra dels municipis de Sant Fruitós de Bages i 
Navàs) del contracte relatiu a l’execució de les obres i legalització de les 
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a 
la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc 
del programa operatiu FEDER (Exp. núm. 2018/13057).  

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
15. ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a finançar l'actuació local 
“Expropiacions carrer la Riba 28-30, Anualitat 2021”, al 0 % d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014772). 

 
16. FOGARS DE LA SELVA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament 
de Fogars de la Selva, per a finançar l'actuació local “Projecte d'urbanització 
carretera accés al Sector Urbà II”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0014619). 

 
17. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament de la Garriga, 
per a finançar l'actuació local “Cementiri municipal. Actuacions conservació”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014075). 

 
18. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament de la Garriga, 
per a finançar l'actuació local “Renovació enllumenat camp de futbol”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014624). 

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

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
161.401,90 €, a l'Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar 
l'actuació local “Adquisició d'una màquina de neteja viària”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0014859). 

 
20. TERRASSA. 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 Terrassa, 
per a finançar l'actuació local “Est. i proj. obres 1a fase dels àmbits A, C, F, G 
Vapor Gran”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0013949). (RETIRAT) 
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Programa de Crèdit Local 
 
21. ARENYS DE MUNT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 27.462,26 €, a l'Ajuntament 
d’Arenys de Munt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0012915).  

 
22. CALLDETENES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 10.577,62 €, a l'Ajuntament de Calldetenes, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012776).  

 
23. CANET DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 75.436,80 €, 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 2021 (exp. núm. 2021/0013971).  

 
24. CARDEDEU. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 63.661,16 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0013001).  

 
25. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 92.422,28 €, a l'Ajuntament de la Garriga, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (exp. núm. 2021 /0013562).  

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

concedir una subvenció, per import 73.252,55 €, a l'Ajuntament de Manlleu, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012963). 

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

concedir una subvenció, per import 11.745,20 €, a l'Ajuntament de Manlleu, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012967). 

 
28. MASQUEFA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 2.944,12 €, a l'Ajuntament de Masquefa, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012882). 

 
29. SANT POL DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 47.109,38 €, a l'Ajuntament de 
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Sant Pol de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0013358). 

 
30. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import 131.554,94 €, a l'Ajuntament 
de Santa Perpètua de Mogoda, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 
(Exp. núm. 2021/0012918). 

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

concedir una subvenció, per import 22.274,85 €, a l'Ajuntament de Torelló, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012636). 

 
Tresoreria 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació dels 

preus públics del servei de menjador de l’Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic / Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/0000059). 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i fixació 

del preu públic del “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” per al curs 
acadèmic 2021/2022 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre (Exp. núm. 
2020/0000059). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del Projecte 

constructiu de “Millora de la intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. TM 
Bigues i Riells”, per un import total de 246.416,97 € IVA inclòs (Exp. núm. 
2019/15234). 

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

constructiu de “Reparació del pont al camí BE-115 d'accés a Castell de l'Areny. 
TM de Castell de l'Areny”, per un import total de 368.508,55 € IVA inclòs (Exp. 
núm. 2020/2577).  

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

constructiu de “Reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 
8+245 i el PK 10+110. TM Begues”, per un import total de 2.204.130,26 € IVA 
inclòs (Exp. núm. 2018/10561). 
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37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del Projecte 

constructiu de “Reurbanització d’accessos en el PK 9+900 de la carretera BV-
5224. TM Sant Pere de Torelló”, per un import total de 686.978,18 € IVA inclòs, i 
de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 
2017/6967).  

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts, relatiu al projecte constructiu “Coordinació i millora de les 
instal·lacions semafòriques de la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts” 
(Exp. núm. 2019/13045). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la resolució de la 

convocatòria, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels premis 
del “Parc a taula” 2021, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte (Exp. núm. 2021/2266). 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment la primera 

revisió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Can Preses, al Parc 
del Montnegre i el Corredor, i elevar-lo al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
(Exp. núm. 2021/13941). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 14 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Bages (Exp. núm. 2019/0020055). 
 

42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat (Exp. núm. 2019/0020052). 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia (Exp. núm. 2019/0020058). 
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44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
sol·licitud de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, en la qual 
es demana un canvi de destí dels projectes singulars, i incrementar l’aportació 
fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al Contracte 
Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona 
i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà (Exp. núm. 
2019/0020056).  

 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (Exp. núm. 
2019/0020054). 

 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

sol·licitud del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, en la qual es 
demana un canvi de destí dels projectes singulars, i incrementar l’aportació fixada 
per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa 
formalitzat en data 27 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme (Exp. núm. 2019/0020062).  

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 20 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona (Exp. núm. 2019/0020051). 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès (Exp. núm. 
2019/0020060). 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental (Exp. núm. 2019/0020057). 

 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 

l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental (Exp. núm. 2019/0020053), 

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

sol·licitud d’adhesió de la Diputació de Barcelona, a l’agrupació RED DE 
DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
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(Red DTI-CV), entitat sense personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre, 
coordinada per l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (INVAT.TUR) que 
depèn de Turisme de la Comunitat Valenciana, en la condició de membres 
acadèmics associats, com a líder del projecte europeu “Sustainable Tourism” en 
el marc del programa INTERREG MED, i acceptar el seu reglament de 
funcionament i documents d’adhesió (Exp. núm. 2021/0010694). 

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

formalització del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el 
Departament d’Empresa i Treball i el Servei Català de Trànsit de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per a la realització del 7è Congrés Internacional de la Bicicleta, el 
18è Congrés Ibèric La Bicicleta y la Ciudad i l’EuroVelo and Cycling Tourism 
Conference l’any 2021 (Exp. núm. 2021/0014988).  

 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 

procediment de concessió dels recursos tècnics en règim de concurrència 
competitiva de la Gerència de Serveis de Comerç, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/14226). 

 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució del 

procediment de concessió dels recursos materials, en règim de concurrència 
competitiva, de la Gerència de Serveis de Comerç, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/14301). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l’aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Institut de Cultura de 
Barcelona i els Ajuntaments de Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, 
l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, 
Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Viladecans per a l’organització i 
celebració de la quarta edició de l’esdeveniment cultural “Dansa Quinzena 
Metropolitana” (Exp. núm. 2021/6470).  
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56. 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 activitats de cultura 
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2021, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre 
(Exp. núm. 2021/3760).  

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment, les revocacions totals i parcials, i habilitar el període d’audiència de 
diverses subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions de 
famílies d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant el curs 2019-
2020 (Exp. núm. 2019/16070) 

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

les revocacions totals i parcials i habilitar el període d’audiència de diverses 
subvencions destinades a finançar projectes educatius d’entitats sense finalitat de 
lucre a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020 (Exp. 
núm. 2019/17574). 

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

resolució de la convocatòria per l'atorgament de subvencions destinades al 
finançament de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social per al curs 
2019-2020 (Exp. núm. 2021/4221). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de l'Àrea d'Igualtat i 
Sostenibilitat Social, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a favor d'entitats sense finalitat 
de lucre, per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/0002193). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 15 de juliol de 2021.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 15 de juliol de 2021, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0015275).- 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 
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. 
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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 
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, per la Junta de 
Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20), per la Junta de Govern 
en sessió de 17 de setembre de 2020 (acord núm. 404/20), per la Junta de Govern en 
sessió de 12 de novembre de 2020 (acord núm. 532/20), per la Junta de Govern en 
sessió de 26 de novembre de 2020 (acord núm. 581/20), per la Junta de Govern en 
sessió de 28 de gener de 2021 (acord núm. 9/21), per la Junta de Govern en sessió d’11 
de març de 2021 (acord núm. 54/21), per la Junta de Govern en sessió de 25 de març 
de 2021 (acord núm. 92/21), per la Junta de Govern en sessió de 29 d’abril de 2021 
(acord núm. 171/2021), per la Junta de Govern en sessió de 27 de maig de 2021 (acord 
núm. 246/2021), per Decret urgent de la Presidència núm. 6627/21, de 18 de juny, –
ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 346/21, adoptat en sessió de 30 de juny 
de 2021–, per la Junta de Govern en sessió de 30 de juny de 2021 (acord núm. 345/21) 
i per la Junta de Govern en sessió de 15 de juliol de 2021 (acord núm. 417/21). 
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La Diputació de Barcelona, en el marc de les designacions de representants als ens 
participats, ha de completar la designació de representants en la Comissió i en el 
Consell Tècnic Assessor de Cultura, Joventut i Infància de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Designar la representació de la Diputació de Barcelona en l’ens i en els 
termes següents: 
 
- Federació de Municipis de Catalunya 
 
1.- Es designa com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
Cultura, Joventut i Infància (Àrea de serveis a les persones) de la Federació de 
Municipis de Catalunya el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares. 
 
2.- Es designen com a representants de la Diputació de Barcelona en el Consell Tècnic 
Assessor de Cultura, Joventut i Infància (Àrea de serveis a les persones) de la 
Federació de Municipis de Catalunya la Sra. Núria Lomas Pasqual i la Sra. Marta 
Cano Vers. 
 
3.- Es determina, d’acord amb les designacions realitzades, les quals s’afegeixen a les 
efectuades pels acords de la Junta de Govern núm. 344/19, adoptat en sessió de 26 de 
setembre, núm. 54/21, adoptat en sessió d’11 de març, i núm. 246/21, adoptat en sessió 
de 27 de maig, que la representació de la Diputació de Barcelona en la Federació de 
Municipis de Catalunya resta de la manera següent: 
 

Primer.- Els representants d’aquesta corporació en les comissions sectorials de la 
Federació de Municipis de Catalunya per al període 2020-2023 a l’empara de les 
previsions de l’article 16 dels seus estatuts, els quals han de tenir la condició de 
membres electes de la Diputació de Barcelona, són: 

 
 Comissió d’Educació (Àrea de cohesió social) 

Representant: Sr. Alfredo Vega López 
 
 Comissió de Benestar Social (Àrea de cohesió social) 

Representant: Sra. Lluïsa Moret Sabidó 
 
 Comissió de Funció Pública (Àrea d'administració) 

Representant: Sr. Josep Arimany Manso 
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 Comissió de Política Territorial / Urbanisme (Àrea de territori i sostenibilitat) 
Representant: Sr. Pere Pons Vendrell 

 
 Comissió d'Habitatge (Àrea de territori i sostenibilitat) 

Representant: Sr. Pere Pons Vendrell 
 
 Comissió de Comerç i Turisme (Àrea de promoció econòmica) 

Representants: Sr. Óscar Sierra Gaona 
 Sra. Abigail Garrido Tinta 

 
 Comissió de Desenvolupament Local i del Territori (Àrea de promoció econòmica) 

Representant: Sra. Eva María Menor Cantador 
 
 Comissió d’Ocupació (Àrea de promoció econòmica) 

Representant: Sra. Eva María Menor Cantador 
 
 Comissió de Cultura, Joventut i Infància (Àrea de serveis a les persones) 

Representants: Sr. Javier Silva Pérez 
  Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
 
 Comissió d’Esports (Àrea de serveis a les persones) 

Representant: Sr. David Escudé Rodríguez 
 
 Comissió d’Agenda Digital (Àrea de bon govern) 

Representant: Sr. Josep Arimany Manso 
 
 Comissió de Transparència (Àrea de bon govern)  

Representant: Sr. Josep Arimany Manso 
 
Segon.- Els representants d’aquesta corporació en els consells tècnics assessors 
creats en el si de l’organització de la Federació de Municipis de Catalunya per al 
període 2020-2023, a l’empara de les previsions de l’article 16 dels seus estatuts, els 
quals no han de tenir la condició de membres electes de la Diputació de 
Barcelona, són: 
 
 Consell Tècnic Assessor de Benestar Social (Àrea de cohesió social) 

Representant: Sra. Teresa Llorens Carbonell 
 

 Consell Tècnic Assessor de Sanitat, Salut Pública i Consum (Àrea de cohesió 
social) 
Representants: Sra. Catalina Chamorro Moreno 
 Sr. Carlos Ruiz Benito 
 Sra. Alba Llorens Hidalgo 
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 Consell Tècnic Assessor d'Educació (Àrea de cohesió social) 
Representant: Sra. Teresa Sambola Ferré 

 
 Consell Tècnic Assessor de Funció Pública (Àrea d'administració) 

Representant: Sra. Nicolasa Pérez Sánchez 
 

 Consell Tècnic Assessor de seguretat i protecció civil (Àrea d'administració) 
Representants: Sra. Maria Xalabarder Aulet 
 Sra. Isabel Alonso Fernández 

 
 Consell Tècnic Assessor de Política territorial / Urbanisme (Àrea de territori i 

sostenibilitat) 
Representants: Sra. Maria Xalabarder Aulet 
 Sr. Ferran Barba Boada 

 
 Consell Tècnic Assessor d'Habitatge (Àrea de territori i sostenibilitat) 

Representants: Sr. David Mongil Juarez 
 Sra. Maria Xalabarder Aulet 
 Sra. Isabel Ezpeleta García 

 
 Consell Tècnic Assessor de Comerç i Turisme (Àrea de promoció econòmica) 

Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 
 

 Consell Tècnic Assessor de Desenvolupament Local i del Territori (Àrea de 
promoció econòmica) 
Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 

 
 Consell Tècnic Assessor d'Ocupació (Àrea de promoció econòmica) 

Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 
 

 Consell Tècnic Assessor de Cultura, Joventut i Infància (Àrea de serveis a les 
persones) 
Representants: Sra. Olga López Miguel 
 Sr. Francesc X. Menéndez Pablo 
 Sr. Pere Pastallé Sucarrats 
 Sra. Teresa Sambola Ferré 

 Sra. Núria Lomas Pasqual  
 Sra. Marta Cano Vers 
 

 Consell Tècnic Assessor d'Esports (Àrea de serveis a les persones) 
Representant: Sra. Teresa Sambola Ferré 

 
 Consell Tècnic Assessor d'Agenda Digital (Àrea de bon govern) 

Representant: Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller 
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 Consell Tècnic Assessor de Transparència (Àrea de bon govern) 

Representant: Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller 
 

 Consell Tècnic Assessor d'Interculturalitat/Diversitat (Àrea de progrés i 
desenvolupament) 
Representant: Sra. Teresa Llorens Carbonell 

 
 Consell Tècnic Assessor de Dona (Àrea de dona) 

Representant: Sra. Elena Lledós Monsó 
 

Tercer.- D’acord amb l’art. 20 dels estatuts de la Federació de Municipis de 
Catalunya, la representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de 
la Federació, és la seva Presidenta, l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez. 

 
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 
ho 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 Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 
crèdit derivat de la despesa per import de 4.918,62 €, corresponent 1.320,42 € a 
favor de l’Ajuntament de Mataró i 3.598,20 € a favor de l’Ajuntament de Manresa, 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (Exp. núm. 
2018/20270).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS 
  
1. La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 20 de desembre de 2018, va 

aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2019, el seu règim regulador i la convocatòria 
per a la concessió de recursos, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” (AJG núm. 637/18). 
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2. El 25 d’abril de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va resoldre 
la concessió dels ajuts econòmics de la convocatòria de l’esmentat Catàleg (AJG 
núm.187/19). 

 
3. Entre els ajuts econòmics concedits pel centre gestor, Oficina d’Europa i Estratègia 

Internacional, trobem els següents: 
 
Ens local Codi XGL Recurs Actuació Import 

concedit 
total 

Imputat 
pressupost 
2019 

Imputat 
Pressupost 
2020 

Ajuntament 
de Mataró 

19/Y/269459 Alineament de les 
polítiques locals amb 
els Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible 

Localització i 
alineament 
dels ODS a 
Mataró 

12.000 € 

 
 
7.099,20 € 

 
 
4.900,80 € 

Ajuntament 
de Manresa 

19/Y/269458 Alineament de les 
polítiques locals amb 
els Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible 

L'alineament 
dels ODS a 
Manresa. 
Procés 
participatiu 

11.200 € 

 
 
6.625,92 € 

 
 
4.574,08 € 

 
4. Per aquests ajuts econòmics s’establia un període d’execució entre l’1 de gener de 

2019 i el 31 de desembre de 2020, així com un termini de justificació per la primera 
justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de març de 2020 i per la segona i última 
justificació entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021. 
 

5. El termini per la primera justificació va ser suspès pel Reial decret 463/2020, pel 
qual es va declarar l’estat d’alarma, i es van reprendre l’1 de juny de 2020, pel Reial 
decret 537/2020, de 22 de maig, d’aprovació de la cinquena pròrroga de l’estat 
d’alarma.  

 
Termini de la primera 

justificació inicialment 
previst 

Dies naturals suspès Nou termini de la primera 
justificació  

31/03/2020  18  18/06/2020  

 
6. De conformitat a l’informe de data 15 de juliol de 2021 elaborat per l’Oficina d’Europa 

i Estratègia Internacional, l’Ajuntament de Mataró va presentar una primera 
justificació, dins de termini, en data 16 de juny de 2020 i es va procedir a acceptar 
un primer pagament per import de 3.176,25 €, posteriorment en data 30 de març de 
2021 aquest Ajuntament va presentar, dins de termini, la justificació final. Una 
vegada revisada la justificació i vista la renúncia de l’Ajuntament de Mataró de 
2.602,53 €, s'estima oportú acceptar el pagament de 6.221,22 € de conformitat amb 
informe de manament de pagament de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 
de data 27 de maig de 2021. Per tant, dels 12.000 € de l’ajut econòmic concedit 
3.176,25 € es van pagar amb la primera justificació, 2.602,53 € l’ens local ha 
renunciat i la resta 6.221,22 € manquen actualment per pagar. 
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7. L’acceptació de la renúncia dels 2.602,53 € presentada per l’Ajuntament de Mataró 

es tramitarà juntament amb altres renúncies d’aquesta convocatòria per part de la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local.  

 
8. Del total de l’import de l’ajut econòmic concedit, 12.000 €, l’import de 7.099,20 € 

estava imputat al pressupost 2019 dels quals només es van pagar 3.176,25 € i 
l’import restant no ha passat com a romanent a l’any 2021, i que la resta de l’import 
concedit 4.900,80 € estava imputat a l’any 2020 i que aquest import sí que ha passat 
com a romanent a l’any 2021. Vist que el manament de pagament és de 6.221,22 
€, el centre gestor proposa el reconeixement de crèdit de 1.320,42 €, corresponent 
a la diferència entre 4.900,80 € imputats a l’any 2020 que ha passat com a romanent 
i 6.221,22 del manament de pagament.  

 
9. El citat informe continua i indica que l’Ajuntament de Manresa va presentar una 

primera justificació, dins de termini, en data 18 de juny de 2020 i es va procedir a 
acceptar un primer pagament per import de 3.027,72 €, i que en data 31 de març 
de 2021, dins de termini, aquest Ajuntament va presentar la justificació final. Una 
vegada revisada la justificació s'estima oportú acceptar el pagament de 8.172,28 €, 
de conformitat amb informe de manament de pagament de l’Oficina d’Europa i 
Estratègia Internacional de data 27 de maig de 2021. Per tant, dels 11.200 € de 
l’ajut econòmic concedit 3.027,72 € es van pagar amb la primera justificació i la resta 
8.172,28 € manquen actualment per pagar. 

 
10. Del total de l’import de l’ajut econòmic concedit, 11.200 €, l’import de 6.625,92 € 

estava imputat al pressupost 2019 dels quals només es van pagar 3.027,72 € i 
l’import restant no ha passat com a romanent a l’any 2021, i que la resta de l’import 
concedit 4.574,08 € estava imputat a l’any 2020 i que aquest import sí que ha passat 
com a romanent a l’any 2021. Vist que el manament de pagament és de 8.172,28 
€, el centre gestor proposa el reconeixement de crèdit de 3.598,20 €, corresponent 
a la diferència entre 4574,08 € imputats a l’any 2020 que ha passat com a romanent 
i 8.172,28 € del manament de pagament.  
 

11. Vist que es va sol·licitar la modificació de crèdit per import de 4.918,62 € mitjançant 
informe de la cap de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de data 1 de juny 
de 2021 i que aquesta modificació es va aprovar en data 14 de juliol de 2021(D 
7867/21).  
 

En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, i d’acord amb l’esmentat 
informe de data 15 de juliol de 2021 de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, i vist 
que el citat informe conclou que s’ha analitzat la documentació justificativa presentada i 
aquesta és conforme a les condicions establertes, i atès que s’ha aprovat la modificació 
pressupostària i que existia consignació pressupostària adequada i suficient en l’any 
2019 i 2020, i havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret 
(AJG 187/19), es proposa el reconeixement de crèdit per import de 4.918,62 €, i 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10101/92061/46280 del pressupost 2021 per import de 1.320,42 € a favor de 
l’Ajuntament de Mataró i per import de 3,598,20 € a favor de l’Ajuntament de Manresa. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist l’acord núm. 187 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, de data 25 d’abril de 
2019, de resolució del procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019. 
  
Vist el Decret 4833/2020, de 27 de maig, de la Presidència de la Diputació de Barcelona, 
sobre 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. 
  
Vista la Base 50 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2021 que es remet a les Instruccions de control intern aprovades pel Ple, i vist 
l’annex 4 d’aquestes Instruccions “Instruccions sobre reconeixement de crèdit” que en 
el seu article 5 indica que si en l’exercici anterior existia consignació pressupostària la 
competència per aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa 
de la competència per aprovar la despesa. 
  
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.5.c) 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 (publicada al BOPB 
de 19 de desembre de 2019). 
  
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de QUATRE MIL 
NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (4.918,62 €), 
corresponent MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
(1.320,42 €) a favor de l’Ajuntament de Mataró i TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-
VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (3.598,20 €) a favor de l’Ajuntament de Manresa, 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (AJG núm.187/19), 
i en base als arguments adduïts en la part expositiva d’aquest acte. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR QUATRE MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB 
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (4.918,62 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
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G/10101/92061/46280 del pressupost 2021 de la Diputació de Barcelona distribuïda de 
conformitat al quadre següent: 
 
Ens local Codi XGL Actuació Import  Aplicació 

pressupostària 
Ajuntament 
de Mataró 19/Y/269459 Localització i alineament 

dels ODS a Mataró 1.320,42 € G/10101/92061/46280 

Ajuntament 
de Manresa 19/Y/269458 

L'alineament dels ODS a 
Manresa. Procés 
participatiu 

3.598,20 € G/10101/92061/46280 

 
“ 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP). 
 
Servei d’Agenda 2030 i Participació 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla 
Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-
2030 (Exp. núm. 2021/12270).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 

 
1. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat per la 

Junta de Govern el 30 de juliol de 2020 (número d’expedient 2020/0011825), 
actualitza i renova el compromís de la corporació amb l’enfortiment de l’autonomia 
local, i vol aconseguir que la Diputació continuï sent un referent del municipalisme i 
les polítiques locals, en el marc de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i 
de la Nova Agenda Urbana. A aquest respecte, la Diputació de Barcelona esdevé 
una de les primeres administracions que concreta el seu compromís institucional amb 
un desenvolupament sostenible i converteix els 17 objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030 (en endavant, “ODS”), aprovada per l’Assemblea 
General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, en els seus objectius 
estratègics; per assolir-los desenvolupa els instruments de cooperació local, els 
projectes transformadors de mandat i els subprogrames pressupostaris. 

 
2. En el marc d’aquest compromís de la Diputació de Barcelona amb els ODS de 

l’Agenda 2030, al 2020 s’ha creat, adscrit a la Coordinació d’Estratègia Corporativa i 
Concertació Local, el Servei Agenda 2030 i Participació, els objectius del qual són: 

 
- Suport als governs locals de la província de Barcelona per a la localització de 

l’Agenda 2030, la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) i el foment de la participació de la ciutadania en les polítiques públiques al 
seu territori. 
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- Foment d’aliances i de treball transversal i col·laboratiu dins la pròpia Diputació de 

Barcelona així com dels ens locals, per tal de promoure polítiques i institucions 
locals més sostenibles i co-creadores de valor públic. 

 
- Producció, transferència i difusió de coneixement als equips municipals en l’àmbit 

de l’Agenda 2030 i la participació ciutadana per tal de fomentar pràctiques 
innovadores i la transició digital al territori. 

 
- Promoció d’accions de sensibilització i empoderament de la ciutadania, del teixit 

associatiu i d’altres formes d’acció col·lectiva per tal de fomentar una ciutadania 
inclusiva i resilient per l’assoliment de l’Agenda 2030 i la co-creació de les 
polítiques públiques locals. 

 
3. El passat 17 de desembre de 2020 es va aprovar per acord de Ple núm. 159 de la 

Diputació de Barcelona l’adhesió de la mateixa a la Red de Entidades Locales per a 
desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030 i el compromís d’adoptar les eines 
necessàries per treballar en fer realitat l’Agenda 2030 en l’àmbit local i en concret, 
l’elaboració d’una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS 
de l’Agenda 2030. En concret es va aprovar l’inici dels treballs d’elaboració del Pla 
Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-
2030 (EstrategiA 2030). 

 
4. Finalment, el mateix Ple del passat 17 de desembre de 2020 va aprovar per 

unanimitat la declaració institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu de 
l’adhesió a la xarxa d’entitats locals per al desenvolupament dels ODS de l’Agenda 
2030 i en concret “el compromís institucional amb l’Agenda 2030 per a un 
Desenvolupament Sostenible on la Diputació de Barcelona ha esdevingut un dels 
primers governs locals en integrar els Objectius de desenvolupament sostenible a la 
seva estratègia de govern”; així com que “avui l’Agenda 2030 i els ODS orienten 
globalment l’acció corporativa mitjançant el Pla d’actuació de mandat 2020-2023, el 
Pressupost i les línies de cooperació local que es desenvolupen a través del Pla de 
Concertació Xarxa de Governs Locals, amb l’objectiu d’avançar cap a una xarxa de 
governs locals més forta i cohesionada, que no deixi ningú, ni cap municipi enrere” i 
finalment on “a través d’aquesta acció de govern, la Diputació vol fer un pas endavant 
en el desplegament d’una estratègia municipalista per a un desenvolupament 
sostenible que sigui ambiciosa i transformadora”. 

 
5. El Pla estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-

2030 es constitueix com el full de ruta per al període 2021-2030 que orientarà el 
procés d’implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona i ordena, a 
nivell estratègic i operatiu, les principals actuacions i polítiques que s’impulsen per 
donar resposta a l’Agenda 2030, alhora que estableix un sistema de seguiment i 
millora del propi Pla. Per tant, l’elaboració del Pla Estratègic d’Implementació de 
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l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-2030 (EstrategiA 2030) obeeix als 
següents objectius: 
 

- Definir un full de ruta per al període 2021-2030 que orienti el procés 
d’implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona. 

 
- Disposar d’un instrument que ordeni, tant a nivell estratègic com a nivell operatiu, 

les principals actuacions i polítiques que s’impulsin per donar resposta a l’Agenda 
2030. 

 
- Impulsar eines per fer el seguiment de l’acció que desenvolupa el conjunt de la 

corporació per desplegar l’Agenda 2030, així com de mecanismes que facilitin 
periòdicament el retiment de comptes i l’actualització i millora de les polítiques i 
les accions que es duguin a terme. 

 
6. El Pla Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 

2021-2030 incorpora en la seva vessant estratègica la missió, la visió i els valors 
institucionals així com els objectius estratègics definits en base als 4 eixos bàsics 
d’acció que estableix la corporació per a la implementació de l’Agenda 2030. Aquests 
eixos són: 
 

- La cooperació i la concertació amb la xarxa de governs locals de la província de 
Barcelona per tal de promoure un desenvolupament sostenible als nostres pobles 
i ciutats. 

 
- La localització de l’Agenda 2030 a les polítiques i serveis de la Diputació de 

Barcelona, per tal de convertir els ODS en un estímul per a la millora i la innovació 
de la gestió corporativa, així com la localització al territori. 

 
- Les aliances per a un desenvolupament sostenible que siguin necessàries per tal 

d’alinear l’estratègia de localització de la Diputació amb les estratègies dels 
consells comarcals, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la resta de governs 
locals amb els quals es col·labori a Catalunya i Espanya, així com la Generalitat 
de Catalunya i l’Estat. 

 
- Els espais de cooperació descentralitzada i treball en xarxa que compten amb la 

participació de la Diputació a nivell europeu i mundial, per tal de promoure un 
desenvolupament més sostenible. 

 
El marc estratègic del Pla EstratègiA2030 es revisarà periòdicament en el marc dels 
successius plans d’acció de mandat corporatius que aprovin, així com per a introduir 
les innovacions necessàries adaptades al context de cada moment. 
 

7. El Pla Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 
2021-2030 incorpora com a marc operatiu els objectius específics, que concreten les 
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finalitats a assolir a través de les actuacions definides per cadascuna de les nou àrees 
corporatives que es duran a terme per a la implementació efectiva de l’Agenda 2030. 
En cada actuació s’estableixen objectius concrets i indicadors que defineixen el 
quadre de comandament per fer el seguiment del Pla.  
 
D’aquesta manera, s’integra una visió a mig i llarg termini que orientarà l’acció 
estratègica de la Diputació de Barcelona amb l’horitzó 2030 i la consecució dels 
objectius de desenvolupament sostenible. 
 
El marc operatiu es revisarà d’acord amb els resultats del sistema de seguiment que 
es realitzarà en el marc de la TaulA2030 per avaluar el ritme de la implementació del 
propi pla. 
 

8. La coordinació interna i la metodològica que ha estat necessària per desenvolupar 
adequadament l’elaboració del Pla, ha comptat amb una àmplia participació tècnica i 
directiva per part del personal de la Diputació de Barcelona i s’ha articulat a través 
de la TaulA2030, un espai de coordinació interna que permet obtenir una visió més 
integral de la contribució de la corporació amb els ODS i construir de forma 
participativa l’estratègia de la Diputació de Barcelona en matèria d’Agenda 2030.  
 
La TaulA2030 compta, com a mínim, amb un representant de cada Àrea corporativa 
i té per funcions: 
 
- Establir aliances internes per tal de tenir una visió més integral de la contribució 

de la corporació amb els ODS i construir de forma participativa l’estratègia de la 
Diputació en matèria d’Agenda 2030.  

 
- Participar en l’elaboració del Pla estratègic (aportant propostes, el coneixement 

tècnic i l’experiència del respectiu àmbit corporatiu). 
 
- Crear sinèrgies i establir col·laboracions amb el conjunt d’àmbits corporatius per 

treballar projectes compartits relacionats amb l’Agenda 2030. 
 
- Fer seguiment de l’execució dels projectes (d’acord amb la metodologia que 

s’estableixi al propi Pla). 
 
- Avaluar i fer el seguiment de la implementació del propi pla. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb les consideracions fetes en l’apartat anterior, no s’ha de considerar el 

Pla Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-
2030 com una de les competències que l’article 33.2 d de la Llei 7/1985, de 2.4, 
reguladora de les bases de règim local, atribueix al Ple de la Diputació a l’esmentar 
que l’aprovació de Plans de caràcter provincial corresponen a aquest òrgan. Aquests 
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plans són els que cita l’article 36.2 b) de la mateixa llei, en tant que el Pla és un 
instrument de planificació i de definició d’objectius i d’orientació de caràcter polític. 

 
2. Per tant, el Pla Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de 

Barcelona 2021-2030 correspon aprovar-lo a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona que ha delegat en la Junta de Govern l’adopció de mesures i l’establiment 
de criteris de coordinació general en relació amb els serveis i els organismes 
dependents de la corporació, d’acord amb l’apartat 3.4 lletra j) 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 (publicada al BOPB de 19.12.2019) i modificada per 
Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i 
per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021. 

 
3. Una vegada s’ha elaborat el Pla, es considera oportú aprovar-lo i donar trasllat al Ple 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Pla Estratègic d’implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació 
de Barcelona 2021-2030 (EstratègiA2030) que s’acompanya com a annex. 
 
Segon. TRASLLADAR el Pla Estratègic d’implementació de l’Agenda 2030 a la 
Diputació de Barcelona 2021-2030 al proper Ple de la Diputació de Barcelona que es 
convoqui, per al seu coneixement i efectes.” 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), indica que la vicepresidenta senyora Parlon 
volia intervenir en aquest punt, però que per raons tècniques no pot connectar-se. Ho 
farà després. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en 
el Catàleg de serveis 2021-2023, i autoritzar la despesa que s’hi destinarà (Exp. 
núm. 2021/0000864).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 2021, 

va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AJG 13/2021). Posteriorment, 
en dates 25 de febrer de 2021 i 25 de març de 2021, el mateix òrgan, va aprovar 
diverses rectificacions i modificacions en la referida convocatòria (AJG 40/21 i AJG 
107/21, respectivament). 

 
2. D’acord amb l’article 1.4 del règim de la convocatòria, durant la vigència de la 

convocatòria, es poden catalogar nous recursos. En aquest cas, s’aprovarà la seva 
inclusió en el Catàleg i s’obrirà una nova convocatòria. Així mateix, d’acord amb 
l’article 20.2 del mateix règim, els responsables de promoure els actes de concessió 
dels nous recursos catalogats són els centres gestors, en el cas d’ajuts econòmics 
en règim de concessió directa amb concurrència i de fons de prestació, i la Direcció 
de Serveis de Cooperació Local, en el cas d’ajuts econòmics en règim de 
concurrència competitiva. 

 
3. En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, mitjançant l’acord 

núm. 209/21, de 13 de maig de 2021, va aprovar la inclusió de nous recursos en la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023. 

 
4. Amb posterioritat a aquesta primera actualització, la Gerència de Serveis de Salut 

Pública i Consum, mitjançant informe de 14 de maig de 2021, la Gerència de Serveis 
d’Esports, mitjançant l’informe de 9 de juny de 2021, la Gerència de Serveis d’Igualtat 
i Ciutadania, mitjançant informe de 29 de juny de 2021, i, la Gerència de Serveis 
d’Educació, mitjançant informe de 8 de juliol de 2021, han proposat incloure-hi els 
nous recursos que s’indiquen en l’acord primer del present dictamen. Aquests nous 
recursos s’inclouen també en el Catàleg de serveis 2021-2023 aprovat per la Junta 
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de Govern en sessió de 28 de gener de 2021 mitjançant l’acord núm. 12/21, el qual 
preveu la seva actualització i modificació com a conseqüència de l’adaptació d’aquest 
instrument a les necessitats del territori. 

 
5. En un altre ordre de coses, amb l’aprovació de la convocatòria es va aprovar la 

despesa econòmica dels recursos econòmics catalogats amb càrrec del pressupost 
de l’exercici 2021, que, pel que fa al recurs econòmic en règim de concessió directa 
amb concurrència “Retirada de nius de vespa asiàtica (Vespa velutina)”, que gestiona 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals, va ser per un import de 19.260,00 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50401/17230/46280, condicionat a la modificació de crèdit núm. 
8.791 que es va aprovar oportunament. Tanmateix, i donat que l’aplicació 
pressupostària G/50401/17230/46280 es correspon amb la denominació “Conveni 
Fundació Bancària “la Caixa” 2018-2020, d’acord amb l’informe emès pel centre 
gestor en data 9 de juliol de 2021 que consta a l’expedient, es va tramitar una 
modificació de crèdit per crear l’aplicació pressupostària G/50401/17230/46281 amb 
crèdit disponible per vinculació amb l’aplicació pressupostària G/50401/17230/46280. 
Per tot l’anterior, cal modificar l’aplicació pressupostària inicial i donat que no s’ha 
confeccionat l’operació comptable, no procedeix aprovar cap reajustament 
pressupostari. 

 
Fonaments de dret 
 
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, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, 
publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, per Decret de la Presidència núm. 5574/21, 
de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, i per Decret núm. 
7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 2021, 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 serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, aprovat per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
núm. 12/21, de data 28 de gener de 2021, dels recursos que s’indiquen en aquest acord, 
les fitxes dels quals es contenen a l’annex 1 que forma part del present dictamen. 
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Centre 
gestor 

Unitat 
prestadora Recurs Classe Procediment de 

concessió Objecte 

Gerència 
de Serveis 
d'Esports 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

Impuls a l’activitat 
esportiva dels 

petits municipis 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Programes i esdeveniments esportius, 
dels municipis i entitats municipals 
descentralitzades de fins a 10.000 
habitants, circumscrits a àmbits de 
salut, valors, convivència, gènere i 

esport per a tothom. 

Gerència 
de Serveis 
d'Educació 

Gerència de 
Serveis 

d'Educació 

Equipaments 
responsables 

2030: adquisició 
de materials i 

equipaments per 
a l'estimulació 

sensorial 

Ajut 
econòmic 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Finançament de materials i 
equipaments per a la detecció precoç, 

l'estimulació sensorial i 
desenvolupament integral d’infants a 

les escoles bressol i a les escoles 
d'educació especial municipals.  

Equitat educativa: 
impuls a les 
polítiques i 

serveis comarcals 
davant la crisi 

social i sanitària 
COVID-19 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Polítiques de suport, compensació i 
reequilibri educatiu per mantenir i 
reforçar la capacitat d’accés als 

serveis educatius, atendre necessitats 
de despesa dels Consells Comarcals i 

contribuir al sosteniment de les 
activitats d'interès públic i social que 

duen a terme les entitats educatives i, 
potenciar polítiques d'acompanyament 

a la població més vulnerable.  

Noves 
Oportunitats 

Educatives 4.10: 
impuls als 
itineraris 

educatius de la 
població jove 

Ajut 
econòmic 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Actuacions i projectes de disseny i 
implantació de sistemes d’informació 
per millorar la gestió, la qualitat de la 

informació i una resposta 
personalitzada de recursos i serveis 

sobre l’abandonament escolar 
prematur a escala local; que 
desenvolupin xarxes entre 

professionals dels diferents sectors 
per estructurar i coordinar la seva 

tasca; i que prestin serveis i 
actuacions per generar noves 

oportunitats educatives dels joves. 

Gerència 
de Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Cicle de 

Vida 

Barris i 
comunitats: 
motors de 

transformació 
social 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Projectes municipals en àrees 
urbanes complexes (barris) per reduir 

desigualtats socioeconòmiques, 
promoure la convivència inclusiva i un 

entorn urbà cohesionat i saludable 
mitjançant l’enfortiment comunitari, 

l’apoderament del veïnat i el reforç de 
les aliances socials. 

Gerència 
de Serveis 

de Salut 
Pública i 
Consum 

Servei Salut 
Pública 

Actuacions 
d’informació i 

manteniment a 
les platges en el 

context de la 
COVID-19 

Fons de 
prestació 

Concessió 
directa amb 
concurrència 

Finançament d’actuacions 
d'informació als usuaris de les platges 
i de manteniment dels seus elements, 

d’acord amb els requeriments del 
context actual de crisi sanitària, per 

als municipis amb almenys 800 
metres de platja vigilada. 
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Segon. APROVAR la inclusió en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als nous recursos inclosos en el Catàleg 
de serveis 2021-2023, recollits en l’acord primer del present dictamen. 
 
Tercer. APROVAR la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos en la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, relativa als nous recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, referits en 
l’acord segon. 
 
Quart. AUTORITZAR la despesa de CINC MILIONS CINC-CENTS TRENTA DOS-MIL 
DOS-CENTS EUROS (5.532.200,00 €) a càrrec del pressupost de l’exercici 2021, 
d’acord amb el detall d’aquest acord. Les aplicacions pressupostàries es determinaran 
en els actes que aprovin les concessions dels recursos en funció de la tipologia de 
beneficiaris. 
 

a) Ajuts econòmics en règim de concessió directa amb concurrència per import de 
2.500.000,00 € 

 
Unitat 

prestadora 
Número 

expedient 
SIGC 

Operació 
comptable  Posició 

Aplicació 
pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import per 
bossa de 

vinculació (EUR) 

Gerència de 
Serveis 
d'Educació 

2021/0014389 

Condicionada a 
l’aprovació de la 
modificació de 
crèdit número 

14/2021 

 G/80100/32000/76280 1.500.000,00   

Gerència de 
Serveis 
d'Educació 

2021/0014382 
 

2102000369 
 

1 G/80100/32000/46286 
 

1.000.000,00 
 

 
b) Fons de prestació per import de 3.032.200,00  € 

 

Unitat prestadora 
Número 

expedient 
SIGC 

Operació 
comptable  Posició 

Aplicació 
pressupostària per 
bossa de vinculació 

Import per 
bossa de 

vinculació (EUR) 
Oficina Activitats 

Esportives 2021/0010683 2102000371  1 G/80200/34100/46288 270.000,00 

Gerència de 
Serveis 

d'Educació 
2021/0013039 

 
2102000370 

 
1 

 
G/80100/32000/46581 

 
100.000,00   

Servei de 
Convivència, 

Diversitat i Cicle 
de Vida 

2021/0013603 2102000365 1 
 

G/60303/23110/46281 
 

 
2.247.700,00   

 

Servei Salut 
Pública 2021/0010539 2102000355 1 G/60401/31100/46280 414.500,00   
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Cinquè. CONDICIONAR la despesa d’1.500.000,00 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/80100/32000/76280 a l’aprovació de la modificació de crèdit 14/2021 
del pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021. 
 
Sisè. MODIFICAR el règim de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern en data 
28 de gener de 2020 (AJG 13/2021), i modificat per la Junta de Govern per incloure nous 
recursos el 13 de maig de 2021 (AJG 209/21) per tal d’establir la quantia individualitzada 
de cadascun dels recursos referits en l’acord segon del present dictamen, en el sentit 
següent: 
 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 5: 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2021 
(EUR) 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Equipaments responsables 2030: adquisició de 
materials i equipaments per a l'estimulació sensorial 1.500.000,00 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Noves oportunitats educatives 4.10 impuls als 
itineraris educatius de la població jove 1.000.000,00 

 
Article 6. Quantia total i consignació pressupostària, punt 6: 
 
S’afegeix: 
 

Unitat prestadora Nom del recurs Import 2021 
(EUR) 

Oficina Activitats Esportives Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis 270.000,00 
Gerència de Serveis 

d'Educació 
Equitat educativa impuls dels serveis comarcals 
davant la crisi social i sanitària de la COVID-19 100.000,00 

Servei de Convivència, 
Diversitat i Cicle de Vida 

Barris i comunitats: motors de transformació 
social 2.247.700,00 

Servei Salut Pública Actuacions d’informació i manteniment a les 
platges en el context de la COVID-19 414.500,00 

 
Capítol 10. Terminis màxims i procediment de concessió 
 
S’afegeix: 
 

Recurs Classe 
Inici 

termini de 
sol·licitud 

Finalització 
del termini 

de sol·licitud 
Procediment 

concessió 

Impuls a l’activitat esportiva dels petits 
municipis 

Fons de 
prestació -- -- Concessió directa 

amb concurrència 
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Recurs Classe 
Inici 

termini de 
sol·licitud 

Finalització 
del termini 

de sol·licitud 
Procediment 

concessió 

Equipaments responsables 2030: 
adquisició de materials i equipaments per 

a l'estimulació sensorial 

Ajut 
econòmic 2/8/2021 30/9/2021 Concessió directa 

amb concurrència 

Equitat educativa: impuls a les polítiques i 
serveis comarcals davant la crisi social i 

sanitària COVID-19 

Fons de 
prestació -- -- Concessió directa 

amb concurrència 

Noves Oportunitats Educatives 4.10: 
impuls als itineraris educatius de la 

població jove 

Ajut 
econòmic 2/8/2021 30/9/2021 Concessió directa 

amb concurrència 

Barris i comunitats: motors de 
transformació social 

Fons de 
prestació -- -- Concessió directa 

amb concurrència 
Actuacions d’informació i manteniment a 
les platges en el context de la COVID-19 

Fons de 
prestació -- -- Concessió directa 

amb concurrència 
 
Setè. ACTUALITZAR la fitxa del tràmit de sol·licitud de la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 publicada a la Seu 
Electrònica corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”. 
 
Vuitè. MODIFICAR l’acord tercer, apartat b, del dictamen d’aprovació de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relatiu a 
l’autorització de la despesa dels recursos econòmics, aprovat per acord de la Junta de 
Govern núm. 13/21, en data 28 de gener de 2021, en el sentit següent: 
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On diu: 
 

Unitat prestadora Expedient 
SIGC 

Operació 
Comptable 

Posició Aplicació per bossa 
de vinculació 

Import 2021 per bossa 
de vinculació (EUR) 

Import 2022 per 
bossa de vinculació 

(EUR) 

Import 
total 

(EUR) 
Observacions 

Gerència de Serveis 
d'Espais Naturals 2021/0000576 

  

G/50401/17230/46280 19.260,00 0,00 19.260,00 

Condicionat a la 
modificació de 

crèdit núm. 
8.791 

 
Ha de dir: 
 

Unitat prestadora Expedient 
SIGC 

Operació 
Comptable 

Posició Aplicació per bossa 
de vinculació 

Import 2021 per bossa 
de vinculació (EUR) 

Import 2022 per 
bossa de vinculació 

(EUR) 

Import 
total 

(EUR) 
Observacions 

Gerència de Serveis 
d'Espais Naturals 2021/0000576 

  
G/50401/17230/46281 19.260,00 0,00 19.260,00  
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Novè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).” 
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S’incorpora a la sessió el diputat senyor Carles Ruiz Novella (PSC-CP). 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del Programa complementari “Cap municipi enrere”, de 
suport integral als governs locals contra la COVID-19, per un import total de 
280.321,75 euros (Exp. núm. 2020/0008644).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 28 de maig 

de 2020, el Programa complementari “Cap municipi enrere”, de suport integral als 
governs locals contra la COVID-19 (AJG 210/20). A l’esmentat acte es va aprovar 
també la relació individualitzada dels ajuts a concedir a cada ens local. 

 
2. El programa té per finalitat prestar cooperació i assistència econòmica als municipis 

de la província per tal que aquests puguin fer front a la situació ocasionada per la 
pandèmia de la COVID-19, amb un pressupost de quinze milions d’euros. 

 
3. D’acord amb l’article 14 del règim del programa, el termini d’execució dels ajuts 

incloïa el període de l’1 de març de 2020 fins al 31 de desembre de 2020, ambdós 
inclosos. Per la seva part, l’article 15 estableix que el termini de justificació finalitzava 
el 31 de març de 2021.  

 
4. La liquidació provisional del programa es va aprovar per Decret de la Presidència de 

la Diputació de Barcelona núm. 5754/2021, de 2 de juny de 2021. La notificació 
d’aquesta liquidació es va efectuar el 7 de juny de 2021, tot habilitant-se un termini 
d’audiència de quinze dies a comptar des de l’endemà de la notificació, per tal que 
els ens destinataris presentessin la justificació pendent i/o al·leguessin el que 
s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació 
dels ajuts i a exigir el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat 
degudament. El període d’audiència va finalitzar el 29 de juny de 2021. 

 
5. Havent transcorregut també aquest període d’audiència, cal aprovar la liquidació 

definitiva. A aquest efecte, es constata que diversos ens destinataris, que es 
relacionen a l’acord segon del present dictamen han presentat justificacions durant 
el període d’audiència, que es troben pendents de pagament, raó per la qual cal 
acceptar aquestes justificacions i procedir al pagament que es correspongui. Per la 
seva part, aquells ajuts que no s’han justificat en la seva totalitat, i als quals els 
destinataris tampoc no han renunciat; s’han de revocar, bé parcialment, bé totalment. 
Per últim, existeixen ajuts als quals els ens destinataris han renunciat, bé totalment, 
bé parcialment; per tant, procedeix acceptar aquestes renúncies. 
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6. S’assenyala que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions comporta el 
corresponent ajustament de valor negatiu en la comptabilitat, atès que el crèdit s’ha 
incorporat al pressupost vigent de la Diputació de Barcelona. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Resulta d’aplicació l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, sobre la declaració de les 
renúncies.  

 
2. 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, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, per Decret de la Presidència núm. 
5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, i per 
Decret núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 2021, 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de programes 
complementaris, així com aprovar la seva liquidació definitiva. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del Programa complementari “Cap municipi 
enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19, relativa als ajuts amb 
termini de justificació fins el 31 de març de 2021 i, en conseqüència, acceptar les 
justificacions i aprovar les renúncies i les revocacions que s’indiquen en els acords 
següents. 
 
Segon. ACCEPTAR les justificacions de despesa del Programa complementari “Cap 
municipi enrere”, de suport integral als governs locals contra la COVID-19 que s’indiquen 
en aquest acord, i que resten pendents de pagament, en haver acreditat els ens 
destinataris, durant el període d’audiència previst en el règim del programa, que les 
despeses justificades s’han executat en termini i correctament: 
 

Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificació en 

audiència 
(EUR) 

Import 
pendent de 
pagament 

(EUR) 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
P0801300E 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

3.143,22 3.143,22 3.143,22 
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Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificació en 

audiència 
(EUR) 

Import 
pendent de 
pagament 

(EUR) 

Ajuntament de 
Badalona P0801500J 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

214.452,09 56.063,09 56.063,09 

Ajuntament de 
Cabrils P0803000I 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

10.186,31 10.186,31 10.186,31 

Ajuntament de 
Cabrils P0803000I 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

23.768,06 23.768,06 23.768,06 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

4.511,12 4.511,12 4.511,12 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

203.192,98 203.192,98 203.192,98 

Ajuntament de 
Martorell P0811300C 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

28.731,47 28.731,47 28.731,47 

Ajuntament de 
Montmeló P0813400I 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

11.457,61 11.457,61 11.457,61 

Ajuntament de 
Pallejà P0815600B 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

14.117,10 1.867,03 1.867,03 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
P0819300E 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

87.119,40 87.119,40 87.119,40 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

82.265,10 43.888,70 43.888,70 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

191.951,91 191.951,91 191.951,91 
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Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
justificació en 

audiència 
(EUR) 

Import 
pendent de 
pagament 

(EUR) 

Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

3.593,39 3.593,39 3.593,39 

Ajuntament de 
Vallirana P0829600F 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

17.496,28 17.496,28 17.496,28 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

46.594,37 46.594,37 46.594,37 

Ajuntament de 
Talamanca P0827700F 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

3.964,34 3.964,34 3.964,34 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

108.720,20 108.720,20 108.720,20 

     846.249,48 
 
Tercer. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions dels imports que no han 
estat justificats, totals o parcials, dels ajuts que es detallen en aquest acord, atorgats en 
el marc del Programa complementari “Cap municipi enrere”, de suport integral als 
governs locals contra la COVID-19: 
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Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR)  

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR)  

Import de 
revocació 
/ renúncia 

(EUR)  
Estat 

Número 
operació 

comptable 
Aplicació 

pressupostària  

Ajuntament 
d'Artés P0801000A 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290622 8.504,45   7.733,62 770,83 Revocació 2103900928 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Badia 
del Vallès 

P0831200A 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290617 15.925,51   15.270,87 654,64 Revocació 2103900929 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290613 33.466,96   26.800,55 6.666,41 Revocació 2103900930 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Berga P0802200F 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290610 18.933,73   7.260,61 11.673,12 Revocació 2103900931 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Cabrera 

de Mar 
P0802900A 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290606 6.021,03   5.880,21 140,82 Revocació 2103900932 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Calaf P0803100G 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290604 4.914,92   3.424,91 1.490,01 Revocació 2103900933 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290601 4.380,71   4.323,67 57,04 Revocació 2103900934 G/13200/94210/76243 
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Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR)  

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR)  

Import de 
revocació 
/ renúncia 

(EUR)  
Estat 

Número 
operació 

comptable 
Aplicació 

pressupostària  

Ajuntament 
de Campins P0803800B 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290596 2.011,03   2.002,79 8,24 Revocació 2103900935 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Cànoves 
i Samalús 

P0804100F 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290907 10.525,95 10.525,95 0,00 353,83 Renúncia A reintegrar G/13200/94210/46243 

Ajuntament 
de 

Capellades 
P0804300B 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290591 8.113,21   8.112,41 0,80 Revocació 2103900936 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Capolat P0804400J 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290590 1.590,81   1.529,55 61,26 Revocació 2103900937 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de 

Cerdanyola 
del Vallès 

P0826600I 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290566 54.191,25   0,00 54.191,25 Revocació 2103900938 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Cornellà 

de 
Llobregat 

P0807200A 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290560 87.082,70   0,00 87.082,70 Revocació 2103900939 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Fogars 

de Montclús 
P0808000D 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290539 1.954,04   809,00 1.145,04 Revocació 2103900940 G/13200/94210/76243 
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Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR)  

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR)  

Import de 
revocació 
/ renúncia 

(EUR)  
Estat 

Número 
operació 

comptable 
Aplicació 

pressupostària  

Ajuntament 
de Fogars 

de Montclús 
P0808000D 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290853 4.559,41 4.559,41 0,00 2.436,62 Renúncia A reintegrar G/13200/94210/46243 

Ajuntament 
de Gaià P0808900E 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290535 1.669,06   1.669,05 0,01 Revocació 2103900941 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Jorba P0810200F 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290523 2.306,64   2.305,05 1,59 Revocació 2103900942 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de la 

Llagosta 
P0810400B 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290514 16.022,11   16.018,01 4,10 Revocació 2103900943 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de la Pobla 

de Lillet 
P0816500C 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290510 2.557,81   2.556,73 1,08 Revocació 2103900944 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de la Quar P0817600J 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290509 1.551,20   1.378,00 173,20 Revocació 2103900945 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de la Quar P0817600J 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290823 3.619,47   2.240,68  1.378,79 Revocació 2103900946 G/13200/94210/46243 
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Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR)  

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR)  

Import de 
revocació 
/ renúncia 

(EUR)  
Estat 

Número 
operació 

comptable 
Aplicació 

pressupostària  

Ajuntament 
de la Roca 
del Vallès 

P0818000B 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290822 31.005,90 31.005,90 0,00 31.005,90 Revocació A reintegrar G/13200/94210/46243 

Ajuntament 
de 

l'Espunyola 
P0807700J 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290521 1.745,37   1.683,06 62,31 Revocació 2103900947 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Mediona P0812100F 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290488 3.743,13   1.918,14 1.824,99 Revocació 2103900948 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Mollet 
del Vallès 

P0812300B 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290485 51.074,83   50.989,37 85,46 Revocació 2103900949 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Monistrol 

de 
Montserrat 

P0812600E 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290483 4.430,94   3.654,89 776,05 Revocació 2103900950 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Montgat P0812500G 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290479 14.631,99   14.385,52 246,47 Revocació 2103900951 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de 

Montseny 
P0813600D 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290788 4.270,90 4.270,90 0,00 535,09 Renúncia A reintegrar G/13200/94210/46243 
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Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR)  

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR)  

Import de 
revocació 
/ renúncia 

(EUR)  
Estat 

Número 
operació 

comptable 
Aplicació 

pressupostària  

Ajuntament 
de Pallejà P0815600B 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290455 14.117,10   1.867,03 12.250,07 Revocació 2103900952 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Sant Boi 

de 
Llobregat 

P0819900B 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290425 82.265,10   43.888,70 38.376,40 Revocació 2103900953 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Sant 

Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290423 4.770,02   0,00 4.770,02 Revocació 2103900954 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Sant 
Llorenç 
Savall 

P0822100D 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290402 3.792,39   0,00 3.792,39 Revocació 2103900955 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Sant 
Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290385 15.449,25   10.696,01 4.753,24 Revocació 2103900956 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Martorelles 

P0825600J 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290368 2.362,67   0,00 2.362,67 Revocació 2103900957 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Subirats P0827300E 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290355 4.440,60   4.310,36 130,24 Revocació 2103900958 G/13200/94210/76243 
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Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR)  

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR)  

Import de 
revocació 
/ renúncia 

(EUR)  
Estat 

Número 
operació 

comptable 
Aplicació 

pressupostària  

Ajuntament 
de 

Tavèrnoles 
P0827500J 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290664 4.212,29   3.937,76 274,53 Revocació 2103900959 G/13200/94210/46243 

Ajuntament 
de Tona P0828300D 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290345 10.961,07   10.956,55 4,52 Revocació 2103900960 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Torrelles 

de Foix 
P0828800C 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290341 3.768,24   3.765,10 3,14 Revocació 2103900961 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Vallbona 

d'Anoia 
P0829200E 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290337 2.826,36   2.123,69 702,67 Revocació 2103900962 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de 

Vallromanes 
P0829700D 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290333 3.991,40   0,00 3.991,40 Revocació 2103900963 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
de Vilanova 

de Sau 
P0830400H 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290639 4.173,97   4.006,58 167,39 Revocació 2103900964 G/13200/94210/46243 

Ajuntament 
d'Olèrdola P0814400H 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290468 5.066,59   0,00 5.066,59 Renúncia 2103900965 G/13200/94210/76243 
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Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR)  

Import de 
pagament 

contra 
justificació 

(EUR)  

Import de 
revocació 
/ renúncia 

(EUR)  
Estat 

Número 
operació 

comptable 
Aplicació 

pressupostària  

Ajuntament 
d'Olvan P0814300J 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290463 2.324,99   2.312,61 12,38 Revocació 2103900966 G/13200/94210/76243 

Ajuntament 
d'Oristà P0815000E 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290775 4.719,46 4.719,46 0,00 124,19 Renúncia A reintegrar G/13200/94210/46243 

Ajuntament 
d'Òrrius P0815200A 

Línia de 
suport 2 

"Despesa 
inversora" 

20/X/290459 2.213,90   1.501,64 712,26 Revocació 2103900967 G/13200/94210/76243 

       280.321,75    
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Quart. REDUIR en dos-cents vuitanta mil tres-cents vint-i-un euros amb setanta-cinc 
cèntims (280.321,75 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les 
aplicacions següents: 
 

 36.276,34 euros a càrrec de l’aplicació G/13200/94210/46243 del vigent 
pressupost corporatiu. 

 
 244.045,41 euros a càrrec de la partida G/13200/94210/76243 del vigent 

pressupost corporatiu. 
 
Cinquè. ESTABLIR que els reintegraments dels imports pagats per avançat i no 
justificats que s’indiquen en aquest acord es faran efectius de la següent manera: 
 

a. L’ens destinatari disposa d’un mes a comptar des de la notificació del present 
acord per efectuar el reintegrament mitjançant ingrés o transferència bancària a 
qualsevol dels comptes operatius de la Diputació de Barcelona. 

b. Transcorregut el termini anterior, sense haver procedit a la transferència, el 
reintegrament es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres 
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. 

 

Ens 
destinatari NIF ens Línia de 

suport Codi XGL 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import de 
pagament 
avançat 
(EUR)  

Import 
justificació 

(EUR) 

Import a 
reintegrar 

(EUR) 

Ajuntament 
de 

Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290907 10.525,95 10.525,95 10.172,12 353,83 

Ajuntament 
de Fogars 

de 
Montclús 

P0808000D 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290853 4.559,41 4.559,41 2.122,79 2.436,62 

Ajuntament 
de la Roca 
del Vallès 

P0818000B 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290822 31.005,90 31.005,90 0,00 31.005,90 

Ajuntament 
de 

Montseny 
P0813600D 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290788 4.270,90 4.270,90 3.735,81 535,09 

Ajuntament 
d'Oristà P0815000E 

Línia de 
suport 1 

"Despesa 
corrent" 

20/X/290775 4.719,46 4.719,46 4.595,27 124,19 

 
Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Setè. NOTIFICAR aquest acte als ens destinataris afectats.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar l’expedient 
relatiu a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, 
de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), l’Institut del Teatre, el Consorci 
de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els organismes tributaris 
de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base-Gestió 
d’Ingressos) (Exp. núm. 2020/0017785).- 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. Per acord núm. 360 de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 30 de juny de 

2021, es va aprovar l’expedient de contractació conjunta, tramitat de forma ordinària, 
mitjançant procediment negociat per raons tècniques, subjecte a regulació 
harmonitzada, relatiu al Servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), al 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i als 
organismes tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) 
i Tarragona (Base-Gestió d’Ingressos), amb un pressupost base anual de licitació, 
formulat en termes de preus unitaris, que es fixa en la quantitat de 13.477.314,76 €, 
IVA exclòs. Donat que el servei a contractar conté prestacions subjectes a IVA i 
d’altres no subjectes a aquest impost, la quantitat resultant d’IVA a aplicar és 
d’1.541.128,73 €, desglossat d’acord amb el següent detall: 

 

Ens 

Pressupost màxim 
anual (1 any) IVA 

exclòs IVA 

Pressupost màxim 
anual (1 any) IVA 

inclòs 

Diputació de Barcelona 21.382,45 € 1.899,51 € 23.281,96 € 

Institut del Teatre 4.533,50 € 424,24 € 4.957,74 € 

ORGT 9.792.338,54 € 941.100,85 € 10.733.439,39 € 

Consorci de les Drassanes 1.347,34 € 118,06 € 1.465,40 € 

XALOC 1.450.192,82 € 304.540,49 € 1.754.733,31 € 

OAGRTL 715.055,15 € 150.161,58 € 865.216,73 € 
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Ens 

Pressupost màxim 
anual (1 any) IVA 

exclòs IVA 

Pressupost màxim 
anual (1 any) IVA 

inclòs 

BASE 1.492.464,96 € 142.884,00 € 1.635.348,96 € 

TOTAL 13.477.314,76 € 1.541.128,73 € 15.018.443,49 € 
 

El nombre d’unitats estimades i els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen 
pels conceptes i imports següents. 

 
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ 
Àmbit de 
destinació 

Trams de pes Nombre d'unitats 
estimades anuals 

Preu unitari IVA 
exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 390  5,02 € 
Local Fins a 50 g. 54  5,08 € 
Local Fins a 100 g. 6  5,37 € 
Local Fins a 500 g. 4  6,15 € 
Local Fins a 1.000 g. 3  7,82 € 
Local Fins a 2.000 g. 3  8,10 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 1.573  5,02 € 
D1 Fins a 50 g. 2.967  5,08 € 
D1 Fins a 100 g. 82  5,37 € 
D1 Fins a 500 g. 76  6,15 € 
D1 Fins a 1.000 g. 6  7,82 € 
D1 Fins a 2.000 g. 6  8,10 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 11.466  5,15 € 
D2 Fins a 50 g. 14.723  5,21 € 
D2 Fins a 100 g. 132  5,51 € 
D2 Fins a 500 g. 53  6,33 € 
D2 Fins a 1.000 g. 16  8,07 € 
D2 Fins a 2.000 g. 14  8,37 €     

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB PROVA DE LLIURAMENT ELECTRÒNIC 
Àmbit de 
destinació 

Trams de pes Nombre d'unitats 
estimades anuals 

Preu unitari IVA 
exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 766  4,41 € 
Local Fins a 50 g. 239  4,48 € 
Local Fins a 100 g. 162  4,76 € 
Local Fins a 500 g. 41  5,54 € 
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Local Fins a 1.000 g. 2  7,21 € 
Local Fins a 2.000 g. 2  7,49 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 2.325  4,41 € 
D1 Fins a 50 g. 314  4,48 € 
D1 Fins a 100 g. 71  4,76 € 
D1 Fins a 500 g. 36  5,54 € 
D1 Fins a 1.000 g. 3  7,21 € 
D1 Fins a 2.000 g. 3  7,49 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 4.633  4,54 € 
D2 Fins a 50 g. 2.390  4,60 € 
D2 Fins a 100 g. 508  4,90 € 
D2 Fins a 500 g. 495  5,72 € 
D2 Fins a 1.000 g. 12  7,46 € 
D2 Fins a 2.000 g. 3  7,76 €     

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB PROVA DE LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 
Àmbit de 
destinació 

Trams de pes Nombre d'unitats 
estimades anuals 

Preu unitari IVA 
exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 200.766  4,87 € 
Local Fins a 50 g. 6.017  4,94 € 
Local Fins a 100 g. 2.972  5,22 € 
Local Fins a 500 g. 22  6,01 € 
Local Fins a 1.000 g. 4  7,67 € 
Local Fins a 2.000 g. 0  7,95 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 610.263  4,87 € 
D1 Fins a 50 g. 11.942  4,94 € 
D1 Fins a 100 g. 656  5,22 € 
D1 Fins a 500 g. 168  6,01 € 
D1 Fins a 1.000 g. 13  7,67 € 
D1 Fins a 2.000 g. 25  7,95 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 1.780.041  5,00 € 
D2 Fins a 50 g. 57.191  5,06 € 
D2 Fins a 100 g. 1.423  5,36 € 
D2 Fins a 500 g. 221  6,18 € 
D2 Fins a 1.000 g. 59  7,92 € 
D2 Fins a 2.000 g. 106  8,22 € 
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El licitador haurà d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris. 
 
2. En data 16 de juliol de 2021 el Subdirector de Logística va emetre el corresponent 

informe d’adjudicació, la part del qual interessa es reprodueix a continuació:  
 
“.../...  
 
Els aspectes de negociació establerts a la clàusula 1.11 de Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP) són els següents: 
 
1.-Preu ...................................................................................................fins a 46 punts 
 
Puntuació: S’assignaran 46 punts a l’oferta presentada, sempre que no superi cap dels preus 
unitaris fixats a la clàusula 1.3 del present plec 
 
2:- Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas i que s’utilitzin per a la 
prestació del servei .............................................................................. fins a 30 punts 
 
Mitjançant aquest criteri es vol valorar la millora en la qualitat de l’aire i per tant la disminució 
de la contaminació atmosfèrica i fomentar la utilització de vehicles amb baixes emissions i 
energèticament més eficients. 
 
Es valorarà que els licitadors disposin, durant tota l’execució del contracte, de vehicles híbrids, 
elèctrics i/o bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL). Es consideren vehicles 
de dos, tres i quatre rodes: motocicletes de categories L3e, L4e i L5e, ciclomotors de 
categories L1e i L2e, turismes (M1) i furgonetes (N1). 
 
Puntuació: S’assignaran 0 punts si l’oferta s’ajusta al mínim exigit als punts 6.3 del PPT i 2.2 
del PCAP de 150 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuel, i 1 punt per cada vehicle híbrid, elèctric 
i/o bifuel de més ofert, fins arribar als 30 punts en el seu cas. 
 
3:- Reducció del termini de recollida de trameses urgents en els municipis on el contractista 
no tingui centre d’admissió.................................................................... fins a 24 punts 
 
Mitjançant aquest criteri es vol valorar la rapidesa en atendre el servei, garantint d’aquesta 
manera el compliment dels terminis legals. 
 
Puntuació: S’assignaran 0 punts si l’oferta s’ajusta al màxim exigit al punt 4.3 del PPT de 3 
hores des de la recepció de l’avís, i 4 punts per cada trenta minuts de menys, fins arribar als 
24 punts en el seu cas. 
 
Realitzada la negociació sobre els diferents aspectes recollits en els paràgrafs anteriors, 
l’oferta de la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA és la següent: 
 
1.- preus unitaris 
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NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ 

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Preu unitari màxim 
de licitació IVA 

exclòs 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 5,02 € 4,78 € 
Local Fins a 50 g. 5,08 € 4,84 € 
Local Fins a 100 g. 5,37 € 5,11 € 
Local Fins a 500 g. 6,15 € 5,86 € 
Local Fins a 1.000 g. 7,82 € 7,44 € 
Local Fins a 2.000 g. 8,10 € 7,71 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 5,02 € 4,78 € 
D1 Fins a 50 g. 5,08 € 4,84 € 
D1 Fins a 100 g. 5,37 € 5,11 € 
D1 Fins a 500 g. 6,15 € 5,86 € 
D1 Fins a 1.000 g. 7,82 € 7,44 € 
D1 Fins a 2.000 g. 8,10 € 7,71 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 5,15 € 4,90 € 
D2 Fins a 50 g. 5,21 € 4,96 € 
D2 Fins a 100 g. 5,51 € 5,24 € 
D2 Fins a 500 g. 6,33 € 6,03 € 
D2 Fins a 1.000 g. 8,07 € 7,69 € 
D2 Fins a 2.000 g. 8,37 €  7,97 €     

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB PROVA DE LLIURAMENT ELECTRÒNIC 
Àmbit de 
destinació 

Trams de pes Preu unitari de 
licitació IVA exclòs 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 4,41 € 4,20 € 
Local Fins a 50 g. 4,48 € 4,26 € 
Local Fins a 100 g. 4,76 € 4,53 € 
Local Fins a 500 g. 5,54 € 5,28 € 
Local Fins a 1.000 g. 7,21 € 6,86 € 
Local Fins a 2.000 g. 7,49 € 7,13 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 4,41 € 4,20 € 
D1 Fins a 50 g. 4,48 € 4,26 € 
D1 Fins a 100 g. 4,76 € 4,53 € 
D1 Fins a 500 g. 5,54 € 5,28 € 
D1 Fins a 1.000 g. 7,21 € 6,86 € 
D1 Fins a 2.000 g. 7,49 € 7,13 € 
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D2 Fins a 20 g. norm. 4,54 € 4,32 € 
D2 Fins a 50 g. 4,60 € 4,38 € 
D2 Fins a 100 g. 4,90 € 4,66 € 
D2 Fins a 500 g. 5,72 € 5,45 € 
D2 Fins a 1.000 g. 7,46 € 7,11 € 
D2 Fins a 2.000 g. 7,76 € 7,39 €     

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB PROVA DE LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 

Àmbit de 
destinació 

Trams de pes Preu unitari de 
licitació IVA exclòs 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 4,87 € 4,64 € 
Local Fins a 50 g. 4,94 € 4,70 € 
Local Fins a 100 g. 5,22 € 4,97 € 
Local Fins a 500 g. 6,01 € 5,72 € 
Local Fins a 1.000 g. 7,67 € 7,30 € 
Local Fins a 2.000 g. 7,95 € 7,57 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 4,87 € 4,64 € 
D1 Fins a 50 g. 4,94 € 4,70 € 
D1 Fins a 100 g. 5,22 € 4,97 € 
D1 Fins a 500 g. 6,01 € 5,72 € 
D1 Fins a 1.000 g. 7,67 € 7,30 € 
D1 Fins a 2.000 g. 7,95 € 7,57 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 5,00 € 4,76 € 
D2 Fins a 50 g. 5,06 € 4,82 € 
D2 Fins a 100 g. 5,36 € 5,10 € 
D2 Fins a 500 g. 6,18 € 5,89 € 
D2 Fins a 1.000 g. 7,92 € 7,55 € 
D2 Fins a 2.000 g. 8,22 € 7,83 € 

 
2.- oferta de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas i que s’utilitzin per a la prestació 
del servei a la província de Barcelona per sobre dels 150 exigits al punt 6.3 del PPT i a la 
clàusula 2.2 del present plec: 

 
Vehicles Indicar el nombre de vehicles oferts 

Nombre de vehicles obligatori (cap punt)  
Vehicles per sobre del nombre obligatori (1 
punt per cada vehicle fins un màxim de 30) 

1.185 
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3.- Termini ofert per a la recollida de trameses urgents en els municipis on el contractista no 
tingui centre d’admissió, en els termes de la clàusula 4.3 del PPT: 

 
Termini de recollida Marcar amb una x l’opció oferta 
Termini màxim de 3 hores obligatori (cap punt) x 
Termini màxim de 2 hores i trenta minuts   
Termini màxim de 2 hores   
Termini màxim de 1 hora i trenta minuts   
Termini màxim de 1 hora   
Termini màxim de trenta minuts   
Menys de trenta minuts   

 
El resum de la puntuació obtinguda per la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, SA és el següent: 

 
CRITERI PUNTS 

Preu 46 
Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels 
que usin gas i que s’utilitzin per a la prestació del 
servei 

30 

Reducció del termini de recollida de trameses 
urgents en els municipis on el 
contractista no tingui centre d’admissió 

0 

PUNTUACIÓ TOTAL 76 
 

Atès tot l’exposat els sotasignats directora dels Serveis d’Edificació i Logística i subdirector 
de Logística proposen l’adjudicació de la contractació de la prestació del servei, social i 
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, a 
l’Institut del Teatre, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), 
al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i als organismes tributaris 
de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (BASE-Gestió 
d’Ingressos), a la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, amb NIF A-
83052407, d’acord amb la seva oferta. .../...” 

 
3. L’oferta presentada per l’empresa admesa en aquest procés de licitació no era 

anormalment baixa, de conformitat amb la clàusula 1.15) del Plec de clàusules 
administratives particulars.  
 

4. Cal determinar que la disposició de la despesa del contracte queda establerta de la 
forma següent: 
 
Pel que fa a la Diputació de Barcelona, la despesa de 23.281,96 €, IVA inclòs, es 
desglossarà de la següent manera: 
 

Exercici Import 
2021 5.820,49 € 
2022 17.461,47 € 
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Pel que fa a l’Institut del Teatre, la despesa de 4.957,74 €, IVA inclòs, es desglossarà 
de la següent manera: 
 

Exercici Import 
2021 1.239,44 € 
2022 3.718,30 € 

 
Pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 10.733.439,39 €, IVA 
inclòs, es desglossarà de la següent manera: 

 
Exercici Import 

2021 2.683.359,85 € 
2022 8.050.079,54 € 

 
Pel que fa al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, la 
despesa de 1.465,40 €, IVA inclòs, es desglossarà de la següent manera: 

 
Exercici Import 

2021 366,36 € 
2022 1.099,04 € 

 
Pel que fa a XALOC, la despesa d’1.754.733,31 €, IVA inclòs, es desglossarà de la 
següent manera: 

 
Exercici Import 

2021 544.733,31 € 
2022 1.210.000,00 € 

 
Pel que fa a l’OAGRTL, la despesa de 865.216,73 €, IVA inclòs, es desglossarà de 
la següent manera: 

 
Exercici Import 

2021 216.304,18 € 
2022 648.912,55 € 

 
Pel que fa a Base - Gestió d’Ingressos, la despesa d’1.635.348,96 €, IVA inclòs, es 
desglossarà de la següent manera: 

 
Exercici Import 

2022 1.635.348,96 € 
 

Els diferents Organismes i Consorcis adoptaran els acords pertinents en quant a la 
gestió pressupostària de les despeses corresponents. 
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5. Cal disposar la despesa pluriennal de la Diputació de Barcelona de 23.281,96 €, IVA 

inclòs, derivada d’aquesta contractació, amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència 
de consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents: 

 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 5.820,49 € 20310 92020 22201 
2022 17.461,47 € 20310 92020 22201 

 
6. Resta inalterable el pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 31.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP), quan determina que les entitats que pertanyen al sector públic podran 
cooperar entre si mitjançant sistemes de cooperació horitzontal, amb la subscripció 
prèvia dels convenis corresponents. 

 
2. Apartat 2 del mateix article 31 de la LCSP, que permet a les entitats esmentades 

acordar la realització conjunta de contractacions específiques. I l’apartat 3 precisa 
que quan un procediment de contractació es desenvolupi en la seva totalitat de 
manera conjunta en nom i a compte de diverses entitats, aquestes tenen la 
responsabilitat conjunta del compliment de les seves obligacions. Això s’aplica també 
en aquells casos en què una sola entitat administri el procediment, per compte propi 
i a compte de les altres entitats interessades. 

 
3. Aquesta contractació, inclosa en l’Annex IV de la LCSP, està subjecta a regulació 

harmonitzada i és procedent tramitar-la de forma ordinària i per procediment negociat 
per raons tècniques, d’acord amb allò que disposen els articles 168 a.2) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 
4. D’acord amb la clàusula 1.4) del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es 

preveu que en el moment d’adjudicar aquesta contractació, sens perjudici de 
l’aplicació dels preus oferts per l’empresa contractista, es disposarà la despesa pel 
total aprovat.  

 
5. De conformitat amb la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives particulars 

l’oferta presentada per l’empresa admesa en aquest procés de licitació no era 
anormalment baixa.  

 
6. D'acord amb l’establert a l’art. 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), es poden 
adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal per a exercicis posteriors al 
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que s’autoritza, condicionats a l’existència de consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos. 

 
7. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i 

concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de 
referència, amb efectes 2 d’octubre de 2021. 

 
8. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació de la Presidència de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1.a) 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 (publicada en el BOPB 
de 19 de desembre de 2019) i modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, 
de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència 
núm.5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021. 
 

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

ACORDS 
 
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb l’informe tècnic del Subdirector de Logística 
de data 16 de juliol de 2021, la contractació conjunta, subjecte a regulació harmonitzada, 
relativa al Servei, social i ambientalment responsable, de notificació administrativa 
a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), al Consorci de les Drassanes 
Reials i Museu Marítim de Barcelona i als organismes tributaris de les Diputacions 
de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base-Gestió d’Ingressos), a 
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, amb NIF 
A83052407, pels següents imports i conceptes, d’acord amb la seva oferta: 
 
 Preus unitaris 
 

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ 

Àmbit de 
destinació Trams de pes 

Preu unitari màxim 
de licitació IVA 
exclòs 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 5,02 € 4,78 € 
Local Fins a 50 g. 5,08 € 4,84 € 
Local Fins a 100 g. 5,37 € 5,11 € 
Local Fins a 500 g. 6,15 € 5,86 € 
Local Fins a 1.000 g. 7,82 € 7,44 € 
Local Fins a 2.000 g. 8,10 € 7,71 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 5,02 € 4,78 € 
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D1 Fins a 50 g. 5,08 € 4,84 € 
D1 Fins a 100 g. 5,37 € 5,11 € 
D1 Fins a 500 g. 6,15 € 5,86 € 
D1 Fins a 1.000 g. 7,82 € 7,44 € 
D1 Fins a 2.000 g. 8,10 € 7,71 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 5,15 € 4,90 € 
D2 Fins a 50 g. 5,21 € 4,96 € 
D2 Fins a 100 g. 5,51 € 5,24 € 
D2 Fins a 500 g. 6,33 € 6,03 € 
D2 Fins a 1.000 g. 8,07 € 7,69 € 
D2 Fins a 2.000 g. 8,37 € 7,97 €     
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA AMB PROVA DE LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 
Àmbit de 
destinació 

Trams de pes Preu unitari de 
licitació IVA exclòs 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 4,41 € 4,20 € 
Local Fins a 50 g. 4,48 € 4,26 € 
Local Fins a 100 g. 4,76 € 4,53 € 
Local Fins a 500 g. 5,54 € 5,28 € 
Local Fins a 1.000 g. 7,21 € 6,86 € 
Local Fins a 2.000 g. 7,49 € 7,13 € 
D1 Fins a 20 g. norm. 4,41 € 4,20 € 
D1 Fins a 50 g. 4,48 € 4,26 € 
D1 Fins a 100 g. 4,76 € 4,53 € 
D1 Fins a 500 g. 5,54 € 5,28 € 
D1 Fins a 1.000 g. 7,21 € 6,86 € 
D1 Fins a 2.000 g. 7,49 € 7,13 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 4,54 € 4,32 € 
D2 Fins a 50 g. 4,60 € 4,38 € 
D2 Fins a 100 g. 4,90 € 4,66 € 
D2 Fins a 500 g. 5,72 € 5,45 € 
D2 Fins a 1.000 g. 7,46 € 7,11 € 
D2 Fins a 2.000 g. 7,76 € 7,39 €     
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA PLUS AMB PROVA DE LLIURAMENT 
ELECTRÒNIC 
Àmbit de 
destinació 

Trams de pes Preu unitari de 
licitació IVA exclòs 

Preu unitari ofert 
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 4,87 € 4,64 € 
Local Fins a 50 g. 4,94 € 4,70 € 
Local Fins a 100 g. 5,22 € 4,97 € 
Local Fins a 500 g. 6,01 € 5,72 € 
Local Fins a 1.000 g. 7,67 € 7,30 € 
Local Fins a 2.000 g. 7,95 € 7,57 € 
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D1 Fins a 20 g. norm. 4,87 € 4,64 € 
D1 Fins a 50 g. 4,94 € 4,70 € 
D1 Fins a 100 g. 5,22 € 4,97 € 
D1 Fins a 500 g. 6,01 € 5,72 € 
D1 Fins a 1.000 g. 7,67 € 7,30 € 
D1 Fins a 2.000 g. 7,95 € 7,57 € 
D2 Fins a 20 g. norm. 5,00 € 4,76 € 
D2 Fins a 50 g. 5,06 € 4,82 € 
D2 Fins a 100 g. 5,36 € 5,10 € 
D2 Fins a 500 g. 6,18 € 5,89 € 
D2 Fins a 1.000 g. 7,92 € 7,55 € 
D2 Fins a 2.000 g. 8,22 € 7,83 € 

 
 Oferta de 1.185 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas i que s’utilitzin per 

a la prestació del servei a la província de Barcelona per sobre dels 150 exigits al punt 
6.3 del PPT i a la clàusula 2.2 del present plec. 

 
 Termini màxim de 3 hores obligatori, ofert per a la recollida de trameses urgents en 

els municipis on el contractista no tingui centre d’admissió, en els termes de la 
clàusula 4.3 del PPT. 

 
Segon. DETERMINAR que la disposició de la despesa del contracte queda establerta de 
la manera següent: 
 
Pel que fa a la Diputació de Barcelona, la despesa de 23.281,96 €, IVA inclòs, es 
desglossarà de la següent manera: 
 

Exercici Import 
2021 5.820,49 € 
2022 17.461,47 € 

 
Pel que fa a l’Institut del Teatre, la despesa de 4.957,74 €, IVA inclòs, es desglossarà 
de la següent manera: 
 

Exercici Import 
2021 1.239,44 € 
2022 3.718,30 € 

 
Pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 10.733.439,39 €, IVA inclòs, 
es desglossarà de la següent manera: 
 
 

Exercici Import 
2021 2.683.359,85 € 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

2022 8.050.079,54 € 
 
Pel que fa al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, la 
despesa de 1.465,40 €, IVA inclòs, es desglossarà de la següent manera: 
 

Exercici Import 
2021 366,36 € 
2022 1.099,04 € 

 
Pel que fa a XALOC, la despesa d’1.754.733,31 €, IVA inclòs, es desglossarà de la 
següent manera: 
 

Exercici Import 
2021 544.733,31 € 
2022 1.210.000,00 € 

 
Pel que fa a l’OAGRTL, la despesa de 865.216,73 €, IVA inclòs, es desglossarà de la 
següent manera: 
 

Exercici Import 
2021 216.304,18 € 
2022 648.912,55 € 

 
Pel que fa a Base - Gestió d’Ingressos, la despesa d’1.635.348,96 €, IVA inclòs, es 
desglossarà de la següent manera: 
 

Exercici Import 
2022 1.635.348,96 € 

 
Els diferents Organismes i Consorcis adoptaran els acords pertinents en quant a la 
gestió pressupostària de les despeses corresponents 
 
Tercer. DISPOSAR la despesa pluriennal de la Diputació de Barcelona de 23.281,96 €, 
IVA inclòs, derivada d’aquesta contractació d’acord amb el detall següent : 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2021 5.820,49 € 20310 92020 22201 
2022 17.461,47 € 20310 92020 22201 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el que estableix 
l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari i PUBLICAR l’adjudicació del 
contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar els contractes 
electrònicament quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es 
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació 
de la present resolució. 
 
Sisè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la Diputació 
de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social 
per a l'exercici 2022, amb la finalitat d'afavorir l'ocupació dels sectors més 
desfavorits o amb especial risc d'exclusió social (Exp. núm. 2021/0014611).- 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 
 
La Diputació de Barcelona amb la finalitat de promoure l’ocupació dels sectors més 
desfavorits o amb especial risc d’exclusió, aprova cada any una reserva social de 
contractació als efectes de preservar determinats contractes en favor dels centres 
especials de treball i de les empreses d’inserció, convertint aquesta tècnica de la 
contractació pública en un instrument per contribuir al desenvolupament de polítiques 
públiques en matèria social, la inclusió i lluita contra la pobresa, foment de la cohesió i 
la reducció de les dificultats. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública, estableix la possibilitat que els Estats membres 
reservin el dret de participar en els procediments de contractació a tallers protegits i 
operadors econòmics l’objectiu principal dels quals sigui la integració social i 
professional de persones discapacitades o desafavorides o preveure l’execució dels 
contractes en el context de programes d’ocupació protegida, a condició que almenys un 
30 % de les persones treballadores dels tallers, els operadors econòmics o els 
programes siguin persones discapacitades o desafavorides. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE (d’ara endavant LCSP), regula els contractes 
reservats en una disposició addicional, concretament la quarta. 
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La reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats 
contractes o de determinats lot/lots s’estableix a favor de: 
 
- Els centres de treball d’iniciativa social regulats a la disposició final catorzena de la 

LCSP, que afegeix un apartat 4 a l’article 43 del text refós de la Llei general de drets 
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

- Les empreses d’inserció, regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la 
regulació de les empreses d’inserció. 

 
Els percentatges de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social dels 
centres especials de treball i de les empreses d’inserció ha de ser el previst a la seva 
normativa de referència i, en tot cas, com a mínim del 30 %. 
 
En tant que obligació legal i el marc de les prioritats institucionals, i per l’assoliment dels 
objectius de desenvolupament sostenible (ODS), concretament els 8.5, 10.4 i 16.7 de 
l’Agenda 2030 de la ONU, que serveix de referència per alinear les polítiques socials, 
ambientals i econòmiques i obtenir així els canvis socials que es volen perseguir per a 
la millora de la societat i del seu entorn. 
 
La Diputació de Barcelona estableix anualment la quantia reservada per a la 
contractació amb finalitats d’integració i reinserció social. 
 
En l’exercici 2018 es van adjudicar contractes amb reserva social per un import de 
720.632,72 €, incloent l’import de les pròrrogues de contractes ja adjudicats. En l’exercici 
2019 per un import de 946.954,06 € i en l’exercici de 2020 per un import de 824.733,54 
€. 
 
Per tant l’evolució de fons econòmics destinats a la contractació reservada en els tres 
exercicis pressupostaris ha estat la següent: 
 
Exercici 2018 - 720.632,72 € 
Exercici 2019 - 946.954,06 € 
Exercici 2020 - 824.733,54 € 
 
La competència correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.4.i) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 14600/2019, de 16 de desembre, publicada al BOPB de 19 de 
desembre de 2019, i modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm.5574/21, de 27 
de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, adopti 
els següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la reserva social de contractació de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2022, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits amb 
especial risc d’exclusió social. La contractació pública reservada es concreta en els 
termes següents: 
 
 Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de 

recintes i edificis corporatius, la recollida selectiva de residus (grup 1), les arts 
gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el 
subministrament de productes alimentaris i tèxtils, els serveis d’informació i control 
d’accessos, el marxandatge corporatiu i el suport a esdeveniments i jornades. 

 
 Els contractes reservats poden adjudicar-se per tots els procediments establerts a la 

LCSP i per contractació menor, amb els llindars establerts a la LCSP. 
 
 Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de 

treball d’iniciativa social i les empreses d’inserció, en els termes establerts per la 
normativa corresponent i sempre per les seves finalitats i activitats, d’acord amb les 
seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinguin relació directa amb 
l’objecte del contracte. 

 
 Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret 

comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la 
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de 
garanties provisionals o definitives, tot garantint i respectant els principis de llibertat 
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació 
i igualtat de tracte entre els licitadors i integritat. 

 
La quantitat màxima de despesa imputable al pressupost corporatiu per a l’exercici 2022 
es fixa en un import d’1.100.000,00 €. 
 
Segon.- Executar aquest acord, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i 
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Publicar aquests acords en la seu electrònica de la Diputació de Barcelona a la 
categoria de contractació pública.” 

 
S’incorporen a la sessió les diputades senyores Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) 
i Lluïsa Moret i Sabidó (PSC-CP). 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la garantia 
del contracte del lot 1 (Arranjaments de la comarca del Barcelonès) relatiu a 
l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels 
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habitatges de les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de 
la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb 
dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, dividit en 6 lots (Exp. núm. 
2015/0006873).- 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. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en sessió 

de data 28 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte del lot 1 (Arranjaments de 
la comarca del Barcelonès) relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i 
adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels 
municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant 
la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en 
l’ocupació, dividit en 6 lots a l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, 
SA (NIF: A-58869892), formulat en termes de preu unitaris, la qual va constituir una 
garantia definitiva per respondre de l’esmentat contracte. 

 
2. En data 12 de juliol  de 2016, la garantia esmentada abans, d’import 60.132,23 €, va 

ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat 
ASEFA SEGUROS, SA, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a 
l’assentament núm.1000141380. 

 
3. Amb data 9 de setembre de 2016 es va formalitzar el corresponent contracte, amb 

vigència d’1 d’octubre de 2016 a 30 de setembre de 2018. 
 
4. En data 23 de novembre de 2018, el representant de l'empresa de coordinació i 

seguiment tècnic ha emès acta favorable de comprovació i conformació final de les 
actuacions, segons apartat 6.3 del PPT.  

 
5. Amb data 16 de novembre de 2020, la Cap del Servei de Suport de Programes 

Socials ha signat la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“  
Any Aplicació 

Pressupostària Concepte Adjudicació Pagament Ròssec Romanent 

2016 
 

G/60103/23101/22751 (1/10/2016- 
31/12/2016) 

204.892,16€ 
  

204.892,16€ 

2017 
 

G/60103/23101/22751 
 

ROMANENT 2016 204.892,16€ 178.001,69€ 26.890,47€ 
 

2017 
 

G/60103/23101/22781 (01/01/2017- 
31/12/2017) 

409.784,32€ 
  

409.784,32€ 

2018 
 

G/60103/23101/22781 
 

ROMANENT 2017 409.784,32€ 160.975,62€ 248.808,70€ 
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Any Aplicació 
Pressupostària Concepte Adjudicació Pagament Ròssec Romanent 

2018 
 

G/60103/23101/22751 (01/01/2018- 
30/09/2018) 

204.892,16€ 
  

204.892,16€ 

2019 
 

G/60103/23101/22751 
 

ROMANENT 2018 204.892,16€ 
 

204.892,16€ 
 

                                                                                                  TOTAL     480.591,33€ 
 
De la present liquidació resulta una economia per a la corporació de 480.591,33€ (IVA inclòs) 
i un saldo nul per al contractista. 
 
La darrera factura presentada per l’empresa en el registre va ser el 27/11/18 número registre 
1810044653.” 

 
6. En data 19 de novembre de 2020, la Cap del Servei de Suport de Programes Socials 

ha emès informe de correcta prestació i favorable devolució de garantia.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a la 

disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. A la clàusula 2.9) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 

contractació es va establir un termini de garantia de dos any.   
 
3. L’article 235.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), indica que, una vegada 
finalitzat el termini de garantia, s’ha d’aprovar la liquidació del contracte i s’ha de 
tornar o cancel·lar la garantia definitiva constituïda.  

 
4. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació de la Presidència de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1) 
i 7.e) 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 (publicada en el BOPB 
de 19 de desembre de 2019) i modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, 
de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència 
núm.5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021. 

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

ACORDS 
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Primer. APROVAR la liquidació del contracte del lot 1 (Arranjaments de la comarca 
del Barcelonès) relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació 
funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones gran dels municipis 
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, 
dividit en 6 lots, adjudicat per dictamen de la Junta de Govern de data 28 de juliol de 
2016 a l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA (NIF: A-58869892), 
de la qual resulta una economia per a la corporació de 480.591,33 €. 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 60.132,23 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 12 de juliol de 2016 
mitjançant valors de l’entitat ASEFA SEGUROS, SA i que correspon a l’assentament 
núm. 1000141380. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present Acord a l’empresa contractista.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la 
garantia del contracte del lot 2 (Arranjaments de la comarca del Baix Llobregat) 
relatiu a l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional 
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral 
de persones amb dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, dividit en 6 lots 
(Exp. núm. 2015/0006873).- 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. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en sessió 

de data 28 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte del lot 2 (Arranjaments de 
la comarca del Baix Llobregat) relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació 
i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels 
municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant 
la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en 
l’ocupació, dividit en 6 lots a l’empresa CONSTRUCCIONES CALER SAU (NIF: A-
08615114), formulat en termes de preus unitaris, la qual va constituir una garantia 
definitiva per respondre de l’esmentat contracte. 

 
2. En data 29 de juny de 2016, la garantia esmentada abans, d’import 50.438,02 €, va 

ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat 
CASER SEGUROS, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a 
l’assentament núm.1000125333. 
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3. Amb data 9 de setembre de 2016 es va formalitzar el corresponent contracte, amb 
vigència d’1 d’octubre de 2016 a 30 de setembre de 2018. 

 
4. Per l’acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 394, en sessió de data 27 de 

setembre de 2018, es va aprovar ampliar el termini d’execució del contracte 
corresponent al lot 2 fins el 31 de març de 2019. 

 
5. En data 24 de gener de 2019, el representant de l'empresa de coordinació i seguiment 

tècnic ha emès acta favorable de comprovació i conformació final de les actuacions, 
segons apartat 6.3 del PPT.  

 
6. Amb data 4 de febrer de 2021, la Cap del Servei de Suport de Programes Socials ha 

signat la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“ 
Any Aplicació. 

Pressupostària 
Concepte Adjudicació Pagament Ròssec Romanent 

2016 
 

G/60103/23101/22751 (1/10/2016- 
31/12/2016) 

 
153.795,60 € 

 
0 € 

  
153.795,60 € 

2017 
 

G/60103/23101/22751  
ROMANENT 2016 

 
153.795,60 € 

 
153.621,94 € 

 
173,66 € 

 

2017 
 

G/60103/23101/22781 (01/01/2017- 
31/12/2017) 

 
307.591,20 € 

 
58.713,69 € 

  
248.877,51 € 

2018 
 

G/60103/23101/22781  
ROMANENT 2017 

 
248.877,51 € 

 
248.583,94 € 

 
293,57 € 

 

2018 
 

G/60103/23101/22751 (01/01/2018- 
30/09/2018) 

 
153.795,60€ 

 
148.401,14 € 

  
5.394,46 € 

2019 
 

G/60103/23101/22751  
ROMANENT 2018 

 
5.394,46 € 

 
1.090,05 € 

 
4.304,41 € 

 

                                                                                                                                         TOTAL. 4.771,64 € 
 

De la present liquidació resulta una economia per a la corporació de 4.771,64 € (IVA  inclòs) 
i un saldo nul per al contractista. 
 
La darrera factura presentada per l’empresa en el registre va ser el número registre 
1910011325.” 

 
7. En data 6 de juliol de 2021, la Cap del Servei de Suport de Programes Socials ha 

emès informe de correcta prestació i favorable devolució de garantia.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 

la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
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del sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. A la clàusula 2.9) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 

contractació es va establir un termini de garantia de dos anys. 
 
3. L’article 235.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), indica que, una vegada 
finalitzat el termini de garantia, s’ha d’aprovar la liquidació del contracte i s’ha de 
tornar o cancel·lar la garantia definitiva constituïda.  

 
4. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació de la Presidència de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1) i 7.e) 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 (publicada en el BOPB 
de 19 de desembre de 2019) i modificada per Decret de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència 
núm.5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte del lot 2 (Arranjaments de la comarca 
del Baix Llobregat) relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació 
funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis 
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, 
dividit en 6 lots, adjudicat per dictamen de la Junta de Govern de data 28 de juliol de 
2016 a l’empresa CONSTRUCCIONES CALER SAU (NIF: A-08615114), de la qual 
resulta una economia per a la corporació de 4.771,64 €. 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 50.438,02 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 29 de juny de 2016 
mitjançant valors de l’entitat CASER SEGUROS i que correspon a l’assentament núm. 
1000125333. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present Acord a l’empresa contractista.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la 
garantia del contracte del lot 4 (Arranjaments de les comarques de l'Anoia, Alt 
Penedès i el Garraf) relatiu a l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació 
funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció 
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, 
dividit en 6 lots (Exp. núm. 2015/0006873).- 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: 

 
“Fet 
 
1. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en sessió 

de data 28 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte del lot 4 (Arranjaments de 
les comarques de l'Anoia, Alt Penedès i el Garraf) relatiu a l’Execució de les 
obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de 
les persones gran dels municipis menors de 300.000 habitants de la província 
de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats 
especials i la qualitat en l’ocupació, dividit en 6 lots a l’empresa 
ELECTROMECANICA SOLER, SL (NIF: B58779018), formulat en termes de preus 
unitaris, la qual va constituir una garantia definitiva per respondre de l’esmentat 
contracte. 

 
2. En data 4 de juliol de 2016, la garantia esmentada abans, d’import 26.623,97 €, va 

ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat 
BANKINTER, SA, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a 
l’assentament núm.1000134138.  

 
3. Per Decret núm. 2539/19 es va aprovar retornar la garantia assenyalada en el punt 

anterior ja que aquesta garantia va ser substituïda per una assegurança de caució 
emesa per SOLUNION SEGUROS SA, Cia Internacional de Seguros y Reaseguros 
SA, constituïda pel mateix import i concepte, segons consta en el rebut acreditatiu 
que correspon a l’assentament núm. 100034245.  

 
4. Amb data 9 de setembre de 2016 es va formalitzar el corresponent contracte, amb 

vigència d’1 d’octubre de 2016 a 30 de setembre de 2018. 
 
5. Per l’acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 394, en sessió de data 27 de 

setembre de 2018, es va aprovar ampliar el termini d’execució del contracte 
corresponent al lot 4 fins el 31 de març de 2019. 

 
6. En data 22 de març de 2019, el representant de l'empresa de coordinació i seguiment 

tècnic ha emès acta favorable de comprovació i conformació final de les actuacions, 
segons apartat 6.3 del PPT.  

 
7. Amb data 7 de juliol de 2021, la cap del Servei de Suport de Programes Socials ha 

signat la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
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“ 
Any Aplicació. 

Pressupostària Concepte Adjudicació Pagament Ròssec Romanent 

2016 G/60103/23101/22751 (1/10/2016-
31/12/2016) 92.714,77 € 0,00 €   92.714,77 € 

2017 G/60103/23101/22751 ROMANENT 2016 92.714,77 € 88.155,50 € 4.559,27 €  

2017 G/60103/23101/22781 (01/01/2017-
31/12/2017) 185.429,54 € 0,00 €  185.429,54 € 

2018 G/60103/23101/22781 ROMANENT 2017 185.429,54 € 89.198,83 € 96.230,71 €  

2018 G/60103/23101/22751 (01/01/2018-
30/09/2018) 92.714,77€ 0,00 €  92.714,77€ 

2019 G/60103/23101/22751 ROMANENT 2018 92.714,77€  55.411,80€ 37.302,97 €  
    TOTAL........ 138.092,95 €  

 
De la present liquidació resulta una economia per a la corporació de 138.092,95 € (IVA inclòs) 
i un saldo nul per al contractista. 
 
Aquesta economia per la corporació s’explica per les baixes demandes i en molts casos el 
motiu es que aquestes no es van poder executar, per defunció, per ingrés en residències, per 
canvi de domicili, etc. 
 
La darrera factura presentada per l’empresa en el registre va ser el número registre 
1910011045.” 

 
8. En data 13 de juliol de 2021, la cap del Servei de Suport de Programes Socials ha 

emès un informe favorable de devolució de garantia i de correcta prestació.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a la 

disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. A la clàusula 2.9) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 

contractació es va establir un termini de garantia de dos anys.   
 
3. L’article 235.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), indica que, una vegada 
finalitzat el termini de garantia, s’ha d’aprovar la liquidació del contracte i s’ha de 
tornar o cancel·lar la garantia definitiva constituïda.  

 
4. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació de la Presidència de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1) 
i 7.e) 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 (publicada en el BOPB 
de 19 de desembre de 2019) i modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, 
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de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència 
núm.5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte del lot 4 (Arranjaments de les 
comarques de l'Anoia, Alt Penedès i el Garraf) relatiu a l’Execució de les obres de 
rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones 
gran dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, 
mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la 
qualitat en l’ocupació, dividit en 6 lots, adjudicat per dictamen de la Junta de Govern 
de data 28 de juliol de 2016 a l’empresa ELECTROMECANICA SOLER SL (NIF: 
B58779018), de la qual resulta una economia per a la corporació de 138.092,95 €. 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 26.623,97 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 18 de febrer de 2019 
mitjançant assegurança de caució de l’entitat SOLUNION SEGUROS SA, Cia 
Internacional de Seguros y Reaseguros SA i que correspon a l’assentament núm. 
1000034245. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present Acord a l’empresa contractista.” 

 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar i tornar la 
garantia del contracte del lot 6 (Arranjaments de les comarques del Vallès Oriental 
i Maresme) relatiu a l'Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional 
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral 
de persones amb dificultats especials i la qualitat en l'ocupació, dividit en 6 lots 
(Exp. núm. 2015/0006873).- 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. Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovat en sessió 

de data 28 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte del lot 6 (Arranjaments de 
la comarques del Vallès Oriental i Maresme) relatiu a l’Execució de les obres de 
rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les 
persones gran dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de 
Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats 
especials i la qualitat en l’ocupació, dividit en 6 lots a l’empresa 
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CONSTRUCCIONES CALER SAU (NIF: A-08615114), formulat en termes de preus 
unitaris, la qual va constituir una garantia definitiva per respondre de l’esmentat 
contracte. 

 
2. En data 29 de juny de 2016, la garantia esmentada abans, d’import 62.380,17 €, va 

ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat 
CASER SEGUROS, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a 
l’assentament núm.1000125334. 

 
3. Amb data 9 de setembre de 2016 es va formalitzar el corresponent contracte, amb 

vigència d’1 d’octubre de 2016 a 30 de setembre de 2018. 
 
4. Per l’acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 394, en sessió de data 27 de 

setembre de 2018, es va aprovar ampliar el termini d’execució del contracte 
corresponent al lot 6 fins el 31 de març de 2019. 

 
5. En data 28 de març de 2019, el representant de l'empresa de coordinació i seguiment 

tècnic ha emès acta favorable de comprovació i conformació final de les actuacions, 
segons apartat 6.3 del PPT.  

 
6. Amb data 18 de març de 2021, la Cap del Servei de Suport de Programes Socials ha 

signat la liquidació del contracte que es transcriu a continuació: 
 

“  
Any Aplicació. 

Pressupostària 
Concepte Adjudicació Pagament Ròssec Romanent 

2016  G/60103/23101/22751 
(1/10/2016- 
31/12/2016) 

 
190.209,60 € 

 
0,00€ 

  
190.209,60 € 

2017  G/60103/23101/22751 
 

ROMANENT 2016 
 

190.209,60 € 
 

190.116,66€ 
 

92,94€ 
 

2017  G/60103/23101/22781 
(01/01/2017- 
31/12/2017) 

 
380.419,20 € 

 
105.707,67€ 

  
274.711,53€ 

2018  G/60103/23101/22781 
 

ROMANENT 2017 
 

274.711,53€ 
 

274.676,38€ 
 

35,15€ 
 

2018  G/60103/23101/22751 
(01/01/2018- 
30/09/2018) 

 
190.209,60€ 

 
190.127,41€ 

  
82,19€ 

2019  G/60103/23101/22751 
 

ROMANENT 2018 
 

82,19€ 
 

0,00€ 
 

82,19€ 
 

TOTAL       210,28€ 
 

De la present liquidació resulta una economia per a la corporació de 210,28 € (IVA   inclòs) 
i un saldo nul per al contractista. 
 
La darrera factura presentada per l’empresa en el registre va ser el número registre 
1810043984.” 

 
7. En data 7 de juliol de 2021, la Cap del Servei de Suport de Programes Socials ha 

emès informe de correcta prestació i favorable devolució de garantia.  
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Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a la 

disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

 
2. A la clàusula 2.9) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 

contractació es va establir un termini de garantia de dos anys.   
 
3. L’article 235.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), indica que, una vegada 
finalitzat el termini de garantia, s’ha d’aprovar la liquidació del contracte i s’ha de 
tornar o cancel·lar la garantia definitiva constituïda.  

 
4. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació de la Presidència de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1) 
i 7.e) 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 (publicada en el BOPB 
de 19 de desembre de 2019) i modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, 
de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència 
núm.5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte del lot 6 (Arranjaments de les 
comarques del Vallès Oriental i Maresme) relatiu a l’Execució de les obres de 
rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones 
grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, 
mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la 
qualitat en l’ocupació, dividit en 6 lots, adjudicat per dictamen de la Junta de Govern 
de data 28 de juliol de 2016 a l’empresa CONSTRUCCIONES CALER SAU (NIF: A-
08615114), de la qual resulta una economia per a la corporació de 210,28 €. 
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva, d’import 62.380,17 €, 
que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 29 de juny de 2016 
mitjançant valors de l’entitat CASER SEGUROS i que correspon a l’assentament núm. 
1000125334. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present Acord resolució a l’empresa contractista.” 
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13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació 
final corresponent al lot 1 (projecte d'obra dels municipis de Monistrol de Calders, 
Olost i Balenyà) del contracte relatiu a l'execució de les obres i legalització de les 
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a 
la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO2, en el marc 
del programa operatiu FEDER (Exp. núm. 2018/0013057).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar 

el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions 
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora 
de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del 
programa operatiu FEDER a l’empresa TONDO ENERGIA SL (B64217425), pel 
lot i import següent, d’acord amb la seva oferta: 

 
LOT 1: Projectes d’obra municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 

Municipi Preu Import IVA (21 %) Total preu 
(IVA inclòs) 

Monistrol de 
Calders 143.353,95 € 30.104,33 € 173.458,28 € 

Olost 114.886,99 € 24.126,27 € 139.013,26 € 
Balenyà 183.337,64 € 38.500,90 € 221.838,54 € 

TOTAL LOT 1 441.578,58 € 92.731,50 € 534.310,08 € 
 
2. El contracte corresponent al lot 1 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019. 
 
3. L’11 de juny de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 232 es va aprovar; 

l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Balenyà, 
que incloïa del preu PC01 per un import de 38,13 €/m2 al PC03 per un import de 
3,13 €/Kg, de conformitat amb l’informe de la direcció facultativa i del responsable 
del contracte, de data 13 de maig de 2020, que va suposar una disminució del preu 
del projecte d’obra del municipi de Balenyà de 2,41 €, IVA inclòs. 

 
4. El 26 de novembre de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 595 es va 

aprovar; l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de 
Monistrol de Calders, que incloïa del preu PC01 per un import de 338,03 €/Ut al 
PC10 per un import de 439,23 €/Ut, de conformitat amb l’informe de la direcció 
facultativa i del responsable del contracte, de data 11 de novembre de 2020, així 
com la modificació del contracte del lot 1 en el sentit d’incrementar el preu del 
projecte d’obra del municipi de Monistrol de Calders en 6.327,16 €(IVA inclòs),  
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5. El nou preu del contracte, corresponent al lot 1, una vegada aprovades les actes de 
preus contradictoris assenyales en el punt 3r i 4t va ser el següent: 

 
LOT 1: Projectes d’obra municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà 

Municipi Preu Import IVA (21 %) Total preu 
(IVA inclòs) 

Monistrol de 
Calders 148.583,01 € 31.202,43 € 179.785,44 € 

Olost 114.886,99 € 24.126,27 € 139.013,26 € 
Balenyà 183.335,65 € 38.500,47 € 221.836,12 € 

TOTAL LOT 1 446.805,65 € 93.829,18 € 540.634,82  € 
 
6. L’11 de març de 2021 es va formalitzar l’acta de recepció de les obres del lot 1, 

corresponents als projectes d’obra dels municipis de Monistrol de Calders, Olost i 
Balenyà, amb observacions per part de la Intervenció. 

 
7. El 19 d’abril de 2021 la direcció facultativa ha emès un informe assenyalant que les 

deficiències observades en la formalització de l’acta de recepció de les obres de 
Monistrol de Calders, Olost i Balenyà han estat resoltes en el temps i forma acordat. 

 
8. De la certificació final expedida resulta que l’import del projecte d’obra de Monistrol 

de Calders realment adjudicat, una vegada aprovada l’acta de preus contradictoris 
núm. 1 esmentada en el punt 3r, és de 179.785,44 €, IVA inclòs, i el de l’obra 
realment executada ha estat de 179.783,16 €, IVA inclòs, per tant, ha existit una 
economia a favor de la Diputació de 2,28 € que, d’acord amb l’informe emès pel 
director d’obra el 6 de juliol de 2021, es deu al fet que no s’han esgotat els 
amidaments. 

 
9. De la certificació final expedida resulta que l’import del projecte d’obra d’Olost 

adjudicat és de 139.013,26 €, IVA inclòs, i el de l’obra realment executada ha estat 
de 137.048,78 €, IVA inclòs, per tant, ha existit una economia a favor de la Diputació 
de 1.964,48 € que, d’acord amb l’informe emès pel director d’obra el 6 de juliol de 
2021, es deu al fet que no s’han esgotat els amidaments. 

 
10. De la certificació final expedida resulta que l’import del projecte d’obra de Balenyà, 

una vegada modificat el contracte a causa de l’aprovació de l’acta de preus 
contradictoris núm. 1 esmentada en el punt 3r, és de 221.836,12 €, IVA inclòs i el 
de l’obra executada de 220.193,86 €, IVA inclòs, per tant, ha existit una economia 
a favor de la Diputació de Barcelona de 1.642,26 € que, d’acord amb l’informe emès 
pel director d’obra el 4 de juny de 2021, es deu al fet que no s’han esgotat els 
amidaments. 

 
11. Per tant, de la certificació final del lot 1 expedida resulta una economia a favor de la 

Diputació de Barcelona del contracte del lot 1 de 3.609,02 €, IVA inclòs, que d’acord 
amb l’informe emès pel responsable del contracte per part de la Diputació de 
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Barcelona, de data 8 de juliol de 2021, es deu al fet que no s’han esgotat els 
amidaments. 

 
12. L’import certificat anteriorment del projecte d’obra de Monistrol de Calders és de 

176.485,80 €, IVA inclòs, i, per tant, resta abonar al contractista la quantitat de 
3.297,36 €. 

 
13. L’import certificat anteriorment del projecte d’obra d’Olost és de 135.765,64 €, IVA 

inclòs, i, per tant, resta abonar al contractista la quantitat de 1.283,14 €. 
 
14. L’import certificat anteriorment del projecte d’obra de Balenyà és de 216.873,16 €, 

IVA inclòs, i, per tant, resta abonar al contractista la quantitat de 3.320,70 €. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP). disposa que l’acta de recepció de les obres s’ha de formalitzar en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la seva finalització.  

 
2. L’article 242 de la LCSP estableix la possibilitat de recollir en la certificació final les 

modificacions en el número d’unitats d’obra realment executades sobre les previstes 
en el projecte, sempre que no representin una despesa superior al 10 per 100 del 
preu inicial del contracte. 

 
3. L’article 243 de la LCSP estableix que l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la 

certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte 
de la liquidació del contracte. 

 
4. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació de la Presidència de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 7.e) 
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 (publicada en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019) i modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm.5574/21, de 
27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021. 

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

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE RAÓ de les actes de recepció de les obres del lot 1 corresponents 
als projectes d’obra dels municipis de Monistrol de Calders, Olost i Balenyà, 
formalitzades l’11 de març de 2021, del contracte relatiu a l’execució de les obres i 
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legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de 
la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER. 
 
Segon. APROVAR la certificació final d’aquest contracte corresponent al lot 1 per un 
import de 7.901,20 €, IVA inclòs, de la qual resultat que ha existit una economia a favor 
de la Diputació de Barcelona de 3.609,02 €. 
 
Tercer. DISMINIUIR la despesa autoritzada i disposada inicialment en aquesta 
contractació per un import de 3.611,45 €, a conseqüència de l’aprovació de la certificació 
final del contracte del lot 1 i de l’aprovació de l’acta de preus contradictoris número 1 
corresponent a l’execució de les obres del Projecte de Balenyà ja que no es va acordar 
fer la regularització comptable pertinent quan es va aprovar el dictamen (Acord núm. 
232/20), de conformitat amb el detall següent: 
 

Exercici Núm. op. 
Comptable 

Import Aplicació 
pressupostària 

2021 2103900749 -3.611,45  €/D G/90100/1721B/65000 
2021  -3.611,45  €/A G/90100/1721B/65000 

 
Quart. NOTIFICAR el present Acord a l’empresa TONDO ENERGIA SL (B64217425).” 

 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació 
final corresponent al lot 5 (projecte d’obra dels municipis de Sant Fruitós de Bages 
i Navàs) del contracte relatiu a l’execució de les obres i legalització de les 
instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a 
la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc 
del programa operatiu FEDER (Exp. núm. 2018/13057).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El dia 11 d’abril de 2019 per acord de la Junta de Govern núm. 169, es va adjudicar 

el contracte relatiu a l’Execució de les obres i legalització de les instal·lacions 
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora 
de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del 
programa operatiu FEDER a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF B64217425), 
pel lot i import següent, d’acord amb la seva oferta: 

 
LOT 5 – Projectes d’obra municipis Sant Fruitós de Bages i Navàs  

Municipi Preu Import IVA 
(21 %) 

Total preu 
(IVA inclòs) 
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Sant Fruitós de 
Bages 201.465,07 € 42.307,66 € 243.772,73 € 

Navàs 202.532,60 € 42.531,85 € 245.064,45 € 
TOTAL LOT 5  403.997,67 € 84.839,51€ 488.837,18 € 

 
2. El contracte corresponent al lot 5 es va formalitzar el dia 13 de juny de 2019. 
 
3. El 17 de desembre de 2020, per acord de la Junta de Govern núm. 652 es va 

aprovar; l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de 
Sant Fruitós de Bages, que incloïa del preu PC01 per un import de 95,13 EUROS/M2 
al PC07 per import de 7,89 EUROS/M2 , de conformitat amb l’informe de la direcció 
facultativa i del responsable del contracte, de data 2 de novembre de 2020, que va 
suposar una disminució el preu del contracte 11,30 €, IVA inclòs. 

 
4. L’11 de març de 2021, per acord de la Junta de Govern núm. 59 es va aprovar; 

l’acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Navàs, que 
incloïa del preu PC01 per un import de 2.080,00 EUROS/UT al PC05 per import 
de 1.670,00 EUROS/UT, de conformitat amb l’informe de la direcció facultativa i 
del responsable del contracte, de data 22 de febrer de 2021, que va suposar una 
disminució el preu del contracte 3,42 €, IVA inclòs. 

 
5. El nou preu del contracte, corresponent al lot 5, una vegada aprovades les actes de 

preus contradictoris assenyales en el punt 3r i 4t va ser el següent: 
 

LOT 5 – Projectes d’obra municipis Sant Fruitós de Bages i Navàs  
Municipi Preu Import IVA 

(21 %) 
Total preu 

(IVA inclòs) 
Sant Fruitós de 

Bages 201.455,73 € 42.305,70 € 243.761,43 € 

Navàs 202.529,77 € 42.531,25 € 245.061,02 € 
TOTAL LOT 5  403.985,50 € 84.836,96 € 488.822,45 € 

 
6. L’acta de recepció de l’obra del lot 5 corresponent al projectes d’obra del municipi 

de Sant Fruitós de Bages es va formalitzar el 22 de desembre de 2020, un cop 
inspeccionada sobre el terreny i havent-se comprovat que es trobava en bon estat 
d’acord amb les prescripcions previstes, amb la conformitat del representat de la 
Intervenció General. 

 
7. El 19 d’abril de 2021 es va formalitzar l’acta de recepció de l’obra del lot 1, 

corresponent al projecte d’obra del municipi de Navàs, amb observacions per part 
de la Intervenció. 

 
8. El 6 de juliol de 2021 la direcció facultativa ha emès un informe assenyalant que les 

deficiències observades en la formalització de l’acta de recepció de les obres de 
Navàs han estat resoltes en el temps i forma acordat. 
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9. De la certificació final expedida resulta que l’import del projecte d’obra de Sant 

Fruitós de Bages realment adjudicat, una vegada aprovada l’acta de preus 
contradictoris núm. 1 esmentada en el punt 3r, és de 243.761,43 €, IVA inclòs, i el 
de l’obra realment executada ha estat de 243.747,01 €, IVA inclòs, per tant, ha existit 
una economia a favor de la Diputació de 14,42 € que, d’acord amb l’informe emès 
pel director d’obra el 28 de maig de 2021, es deu al fet que no s’han esgotat els 
amidaments. 

 
10. De la certificació final expedida resulta que l’import del projecte d’obra de Navàs, 

una vegada aprovada l’acta de preus contradictoris núm. 1 esmentada en el punt 
4t, és de 245.061,02 €, IVA inclòs i el de l’obra executada de 248.594,72 €, IVA 
inclòs, per tant hi ha un import addicional de 3.533,70 € que, d’acord amb l’informe 
emès pel director d’obra el 18 de juny de 2021, està motivat per un excés 
d’amidament en diferents partides ja presents al projecte inicial. 

 
11. Per tant, de la certificació final del lot 5 expedida resulta un increment del preu del 

contracte de 3.519,28 €, IVA inclòs, que d’acord amb l’informe emès pel 
responsable del contracte per part de la Diputació de Barcelona, de data 14 de juliol 
de 2021, es deu a un excés d’amidaments en diferents partides del projectes 
d’aquest lot, que representa un 0,72 % del preu inicial del contracte del lot 5. 

 
12. L’import certificat anteriorment del projecte d’obra de Sant Fruitós de Bages és de 

229.160,71 €, IVA inclòs, i, per tant, resta abonar al contractista la quantitat de 
14.586,30 €. 

 
13. L’import certificat anteriorment del projecte d’obra de Navàs és de 244.918,81 €, 

IVA inclòs, i, per tant, resta abonar al contractista la quantitat de 3.675,91 €. 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’article 210 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP). disposa que l’acta de recepció de les obres s’ha de formalitzar en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la seva finalització.  

 
2. L’article 242 de la LCSP estableix la possibilitat de recollir en la certificació final les 

modificacions en el número d’unitats d’obra realment executades sobre les previstes 
en el projecte, sempre que no representin una despesa superior al 10 per 100 del 
preu inicial del contracte. 

 
3. L’article 243 de la LCSP estableix que l’òrgan de contractació haurà d’aprovar la 
certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de 
la liquidació del contracte. 
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4. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació de la Presidència de la corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 7.e) 
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 (publicada en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019) i modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm.5574/21, de 27 
de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, adopti 
els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE RAÓ de les actes de recepció de les obres del lot 5 corresponents 
als projectes d’obra dels municipis de Sant Fruitós de Bages i Navàs, formalitzades en 
dates 22 de desembre de 2020 i 19 d’abril de 2021, respectivament, del contracte relatiu 
a l’execució de les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de 
biomassa a diversos municipis de la província, per a la millora de l’eficiència 
energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el marc del programa operatiu 
FEDER. 
 
Segon. APROVAR la certificació final d’aquest contracte corresponent al lot 5 per un 
import de 18.262,21 €, IVA inclòs, dels quals 3.519,28 € corresponent a excessos 
d’amidaments produïts en diferents partides del projecte en el decurs de l’execució de 
les obres i que representa un 0,72 % del preu inicial del contracte del lot 5. 
 
Tercer. INCREMENTAR la despesa autoritzada i disposada inicialment en aquesta 
contractació per un import de 3.519,28 €, a conseqüència de l’aprovació de la certificació 
final del contracte del lot 5, d’acord amb el detall següent: 
 

Exercici Núm. op. 
Comptable 

Import Aplicació 
pressupostària 

2021 2102900574 3.519,28 €/A G/90100/1721B/65000 
2021  3.519,28 €/D G/90100/1721B/65000 

 
Quart. NOTIFICAR el present Acord a l’empresa TONDO ENERGIA SL (NIF 
B64217425).” 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Xavier García Albiol (PP). 
 
Servei de Programació 
 
15.- 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, 
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per a finançar l'actuació local “Expropiacions carrer la Riba 28-30, Anualitat 2021”, 
al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014772).- 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 9 juliol 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiacions carrer la Riba 28-30, Anualitat 
2021” 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula 
de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
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 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:  “Expropiacions carrer la Riba 28-30, Anualitat 

2021” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,18 % 
Interessos implícits estimats  -1.587,26 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00061/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 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. 
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Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.” 
 

16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Fogars de la Selva, per 
a finançar l'actuació local “Projecte d'urbanització carretera accés al Sector Urbà 
II”, al 0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014619).- 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 Fogars de la Selva va presentar en data 7 juliol 2021 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Projecte urbanització carretera d’accés al sector urbà 
II” 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula 
de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels interessos 
implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa de Crèdit. 
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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 Fogars de la Selva 
Actuació:  “Projecte urbanització carretera d’accés al 

sector urbà II” 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,18 % 
Interessos implícits estimats  -1.587,26 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00059/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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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. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de Fogars de la Selva.” 

 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament de la Garriga, per a 
finançar l'actuació local “Cementiri municipal. Actuacions conservació”, al 0 % 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014075).- 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 Garriga va presentar en data 2 juliol 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Cementiri municipal. Actuacions conservació” 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula 
de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la Diputació 
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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 la Garriga 
Actuació:  “Cementiri municipal. Actuacions 

conservació” 
Import crèdit:  150.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,18 % 
Interessos implícits estimats  -1.360,51 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00058/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros 
(150.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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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. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Garriga.” 

 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament de la Garriga, per a finançar 
l'actuació local “Renovació enllumenat camp de futbol”, al 0 % d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0014624).- 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 Garriga va presentar en data 8 juliol 2021 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Renovació enllumenat camp de futbol” 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula 
de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

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

la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la Diputació 
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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 la Garriga 
Actuació:  “Renovació enllumenat camp de futbol” 
Import crèdit:  50.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,18 % 
Interessos implícits estimats  -453,50 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00060/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cinquanta mil euros (50.000,00 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20201/94200/82120. 
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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. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de la Garriga.” 

 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 161.401,90 €, a l'Ajuntament de Pont de Vilomara i 
Rocafort, per a finançar l'actuació local “Adquisició d'una màquina de neteja 
viària”, al 0 % d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0014859).- 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 del Pont de Vilomara i Rocafort va presentar en data 12 juliol 2021 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició d'una màquina de neteja viària” 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 que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula 
de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
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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 del Pont de Vilomara i Rocafort 
Actuació:  “Adquisició d'una màquina de neteja viària” 
Import crèdit:  161.401,90 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* -0,43 % 
Interessos implícits estimats  -1.754,64 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 00062/2021 
* d’acord amb la Resolució de 02.07.2021 (BOE. núm. 160, de 06.07.2021) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent seixanta-un mil quatre-cents un 
euros amb noranta cèntims (161.401,90 €) 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. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort.” 

 
20.- 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 Terrassa, per a finançar 
l'actuació local “Est. i proj. obres 1a fase dels àmbits A, C, F, G Vapor Gran”, al 
0 % d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0013949).- 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: 
 
Dictamen retirat a petició del servei gestor. 
 
La diputada senyora Melgares pregunta quin és el motiu pel qual aquest punt s’ha retirat 
de l’Ordre del Dia de la sessió. 
 
El diputat senyor Ruiz (PSC-CP) indica que serà informada del motiu de forma 
immediata. 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 27.462,26 €, a l'Ajuntament d’Arenys de Munt, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012915).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
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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. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
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 d'Arenys de Munt presentà en data 17/06/2021 una sol·licitud d'un 

préstec d’1.087.082,02 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 d'Arenys de Munt. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.087.082,02 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 0,45 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.087.082,02 euros amb una subvenció d’import de 27.462,26 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. 

 
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). 
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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 al 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 26 de novembre 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 2021. 

 
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 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 
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 ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 27.462,26 euros a 
l'Ajuntament d'Arenys de Munt 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 17/06/2021. 
 
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 d'Arenys de Munt, 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).” 

 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 10.577,62 €, a l'Ajuntament de Calldetenes, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012776).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat 
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés 
d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
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 Calldetenes presentà en data 16/06/2021 una sol·licitud d'un préstec 

de 392.541,03 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 Calldetenes. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 392.541,03 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,48 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
392.541,03 euros amb una subvenció d’import de 10.577,62 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. 

 
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, 
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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 al 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 26 de novembre 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 2021. 

 
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 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 10.577,62 euros a 
l'Ajuntament de Calldetenes per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
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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 16/06/2021. 
 
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 Calldetenes, 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).” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 75.436,80 €, 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 2021 (exp. núm. 2021/0013971).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat 
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés 
d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
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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. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
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 01/07/2021 una sol·licitud d'un 

préstec de 2.132.952,46 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 2.132.952,46 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 0,63 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.132.952,46 euros amb una subvenció d’import de 75.436,80 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. 

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 al BOPB el 9 de maig de 2017. 
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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 26 de novembre 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 2021. 

 
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 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, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, 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 75.436,80 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 01/07/2021. 
 
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).” 

 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 63.661,16 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0013001).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat 
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés 
d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
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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. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
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 Cardedeu presentà en data 18/06/2021 una sol·licitud d'un préstec 

d’1.800.000,00 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 Cardedeu. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.800.000,00 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 0,63 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.800.000,00 euros amb una subvenció d’import de 63.661,16 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. 

 
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 al BOPB el 9 de maig de 2017. 
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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 26 de novembre 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 2021. 

 
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 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 63.661,16 euros a 
l'Ajuntament de Cardedeu 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 18/06/2021. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 Cardedeu, 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).” 

 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 92.422,28 €, a l'Ajuntament de la Garriga, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (exp. núm. 2021 /0013562).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat 
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés 
d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
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Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de la Garriga presentà en data 28/06/2021 una sol·licitud d'un préstec 

de 2.613.211,90 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Garriga. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.613.211,90 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 0,63 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.613.211,90 euros amb una subvenció d’import de 92.422,28 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. 

 
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 al 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. 
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5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre 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 2021. 

 
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 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 92.422,28 euros a 
l'Ajuntament de la Garriga 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 28/06/2021. 
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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 la Garriga, 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).” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència concedir una 
subvenció, per import 73.252,55 €, a l'Ajuntament de Manlleu, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012963).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La 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. La 
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Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
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 Manlleu presentà en data 18/06/2021 una sol·licitud d'un préstec de 

2.899.671,07 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 Manlleu. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.899.671,07 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 0,45 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.899.671,07 euros amb una subvenció d’import de 73.252,55 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. 

 
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 al 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. 
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5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre 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 2021. 

 
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 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 73.252,55 euros a 
l'Ajuntament de Manlleu 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 18/06/2021. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la corporació. 
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Tercer.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manlleu, 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).” 

 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 11.745,20 €, a l'Ajuntament de Manlleu, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012967).- 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 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. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
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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 Manlleu presentà en data 18/06/2021 una sol·licitud d'un préstec de 

464.928,93 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 Manlleu. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 464.928,93 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 0,45 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
464.928,93 euros amb una subvenció d’import de 11.745,20 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. 

 
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 al 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 26 de novembre 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 2021. 
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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 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 11.745,20 euros a 
l'Ajuntament de Manlleu 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 18/06/2021. 
 
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 Manlleu, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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).” 

 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 2.944,12 €, a l'Ajuntament de Masquefa, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012882).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat 
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés 
d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
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2. L'Ajuntament de Masquefa presentà en data 17/06/2021 una sol·licitud d'un préstec 
de 83.243,96 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 Masquefa. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 83.243,96 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 0,63 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
83.243,96 euros amb una subvenció d’import de 2.944,12 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. 

 
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 al 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 26 de novembre 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 2021. 

 
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 
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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 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 2.944,12 euros a 
l'Ajuntament de Masquefa 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 17/06/2021. 
 
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 Masquefa, 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. 
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Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 47.109,38 €, a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0013358).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat 
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés 
d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
 

2. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar presentà en data 23/06/2021 una sol·licitud d'un 
préstec d’1.864.804,53 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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Secretaria General 

 

 

 
 

3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.864.804,53 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 0,45 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.864.804,53 euros amb una subvenció d’import de 47.109,38 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. 

 
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 al 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 26 de novembre 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 2021. 

 
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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 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 47.109,38 euros a 
l'Ajuntament de Sant Pol 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 23/06/2021. 
 
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 Sant Pol 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).” 
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30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 131.554,94 €, a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012918).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat 
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés 
d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
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 Santa Perpètua de Mogoda presentà en data 17/06/2021 una 
sol·licitud d'un préstec de 4.739.757,22 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 Santa Perpètua de 
Mogoda. 
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4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 3.497.605,67 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 0,67 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
3.497.605,67 euros amb una subvenció d’import de 131.554,94 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. 

 
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 al 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 26 de novembre 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 2021. 

 
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. 
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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 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 131.554,94 euros a 
l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 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 
17/06/2021. 
 
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 Santa Perpètua de Mogoda, 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).” 

 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import 22.274,85 €, a l'Ajuntament de Torelló, amb l’objecte de 
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subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0012636).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor capacitat 
econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que se’n derivés 
d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
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 Torelló presentà en data 14/06/2021 una sol·licitud d'un préstec de 
826.631,59 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 Torelló. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 826.631,59 euros amb un termini de 10 anys que 
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inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,48 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
826.631,59 euros amb una subvenció d’import de 22.274,85 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. 

 
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 al 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 26 de novembre 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 2021. 

 
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 
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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. 

 
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 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 22.274,85 euros a 
l'Ajuntament de Torelló 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 14/06/2021. 
 
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 Torelló, 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).” 
 
Tresoreria 
 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació 
dels preus públics del servei de menjador de l’Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic / Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/0000059).- La Junta, de conformitat amb 
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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 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió del 16 de juny de 2021, ha 
aprovat l’Acord amb número 86/2021, del que s’acompanya còpia, en què s’acorda, 
entre d’altres coses, elevar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la proposta 
de modificació dels preus públics del servei de menjador de l’Escola d’Ensenyament 
Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre per adequar-los als límits màxims fixats pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per als centres de la seva titularitat.  
 
La modificació proposada consisteix a actualitzar el preu del menú normal i del menú 
vegetarià, que passaran dels 6,20 € actuals a 6,33 € per alumne/a i dia, i en l’establiment 
d’un nou preu públic del menú per a comensals esporàdics, fixat en 6,96 € per alumna/e 
i dia. A més, s’incorpora en la tarifa la referència normativa de l’exempció d’IVA 
aplicable. 
 
Fonaments de dret 
 
Segons el que s’estableix en l’article 12, lletra c), dels vigents Estatuts de l’Institut del 
Teatre, correspon a la Junta de Govern de l’esmentat organisme la competència per 
proposar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels preus públics de les activitats que 
realitza quan aquests no cobreixin el seu cost. 
 
Els articles 41 a 47, 148 i concordants del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueixen a 
les diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
L’article 44 del citat TRLRHL preveu que l’import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, al seu segon apartat 
disposa expressament que es poden fixar preus públics per sota d’aquest límit quan 
concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin i es 
consigni en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la diferència 
resultant, si n’hi hagués. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació 
supletòria a les hisendes locals, segons disposa la seva disposició addicional setena, 
estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d’anar acompanyada d’una memòria economicofinancera on es justifiqui l’import que 
es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
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La proposta de l’Institut del Teatre s’acompanya de la referida memòria on es deixa 
constància de què concorren raons culturals i d’interès públic que justifiquen 
l’establiment de preus públics deficitaris i que existeix consignació pressupostària 
adequada i suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els ingressos 
provinents dels preus públics fixats, com s’exigeix en l’article 44.2 del TRLRHL. 
 
D’acord amb l’apartat 2.3.a) 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 número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19 
de desembre de 2019, l’òrgan competent per a l’establiment o la modificació de preus 
públics, és la Junta de Govern, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, segons que es disposa en l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa, el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és competent per 
formular la present proposta.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la modificació dels preus públics del menú normal i del menú 
vegetarià, i l’establiment d’un nou preu públic del menú per a comensals esporàdics, del 
servei de menjador de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD) de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
Segon.- FIXAR els referits preus públics com segueix: 
 

VI. Servei de menjador Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD) 

 

    
  EUR  

1. Servei/alumne/dia Centre Integrat Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de Dansa: 

 

  

1.1. Menú normal  6,33  
1.2. Menú vegetarià 
1.3. Menú comensal esporàdic (*) 

 6,33 
6,96 

 

 

2. Servei de Monitoratge  2,25  
 
Aquests serveis estan exempts d’IVA d’acord amb l’article 20.ú.9 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’Impost sobre el valor afegit. 
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(*) Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o, en 
el cas de l’alumnat d’educació secundaria, el qui en fa ús menys de dos dies a la setmana, i sempre que, 
en ambdós casos, el comensal no sigui beneficiari d’un ajut de menjador. 

 
Tercer.- DETERMINAR que els preus públics de què s’ha fet esment a l’apartat anterior 
són d’aplicació a partir del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i 
fixació del preu públic del “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” per al 
curs acadèmic 2021/2022 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre (Exp. núm. 
2020/0000059).- 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 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 16 de juny de 
2021, ha aprovat el dictamen amb número 85/2021, del que s’acompanya còpia, en què 
s’acorda, entre d’altres coses, elevar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona 
la proposta d’establiment i fixació del preu públic del “Postgrau en Arts Escèniques i 
Acció Social” per al curs acadèmic 2021-2022 de l’Institut del Teatre. 
 
Segons que es recull en la memòria econòmica-financera elaborada a l’efecte, el preu 
públic que es proposa és de 1.350,00 € per alumne/a. 
 
Per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs resta condicionada a 
l’obtenció d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin almenys un 
import de 28.350,00 €, amb què s’assoliria una cobertura financera del 85,84 % dels 
costos totals, estimats en 33.027.61 €. 
 
Fonaments de dret 
 
Segons el que s’estableix en l’article 12, lletra c), dels vigents Estatuts de l’Institut del 
Teatre, correspon a la Junta de Govern de l’esmentat organisme la competència per 
proposar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels preus públics de les activitats que 
realitza quan aquests no cobreixin el seu cost. 
 
Els articles 41 a 47, 148 i concordants del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueixen a 
les diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
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L’article 44 del citat TRLRHL preveu que l’import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, al seu segon apartat 
disposa expressament que es poden fixar preus públics per sota d’aquest límit quan 
concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin i es 
consigni en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la diferència 
resultant, si n’hi hagués. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació 
supletòria a les hisendes locals, segons disposa la seva disposició addicional setena, 
estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmica-financera on es justifiqui l’import que 
es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
La proposta de l’Institut del Teatre s’acompanya de la referida memòria on es deixa 
constància de què concorren raons culturals i d’interès públic que justifiquen 
l’establiment d’un preu públic deficitari i que existeix consignació pressupostària 
adequada i suficient per a cobrir la diferència entre els costos de l’activitat i els ingressos 
provinents dels preus públics fixats, com s’exigeix en l’article 44.2 del TRLRHL. 
 
D’acord amb l’apartat 2.3.a) 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 número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19 
de desembre de 2019, l’òrgan competent per a l’establiment o la modificació de preus 
públics és la Junta de Govern, per delegació del Ple. 
 
Al seu torn, segons que es disposa en l’apartat 4.1.4.b) de la citada Refosa, el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és competent per 
formular la present proposta.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’establiment del preu públic del “Postgrau en Arts Escèniques i 
Acció Social” per al curs acadèmic 2021-2022 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la 
proposta prèviament aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió 
ordinària de data 16 de juny de 2021. 
 
Segon.- FIXAR l’import del referit preu públic en MIL TRES-CENTS CINQUANTA 
EUROS (1.350,00 €) per alumne/a. 
 
Tercer.- DETERMINAR que el preu públic de què s’ha fet esment en l’apartat anterior 
és d’aplicació a partir del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
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Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 
 
S’incorporen a la sessió la vicepresidenta quarta, senyora Nuria Parlon Gil (PSC-
CP), i la diputada senyora Aïda Llauradó Álvarez (ECG). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu de “Millora de la intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-
1484. TM Bigues i Riells”, per un import total de 246.416,97 € IVA inclòs (Exp. núm. 
2019/15234).- 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 millorar la intersecció urbana entre les carreteres BP-1432 i BV-

1484, al terme municipal de Bigues i Riells (comarca del Vallès Oriental), l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del 
Projecte constructiu de “Millora de la intersecció urbana entre la BP-1432 i la BV-
1484. TM Bigues i Riells”. 

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de dos-cents tres 

mil sis-cents cinquanta euros amb trenta-nou cèntims (203.650,39 EUR), IVA 
exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (42.766,58EUR), resulta tenir un pressupost 
total de 246.416,97EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, 
informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta 
corporació.  

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de Mobilitat 

i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
4. Que 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. 

 
5. Que el 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 de projectes. 
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6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
7. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
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 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 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 de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant l’aplicació 
als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels projectes, segons 
disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels quals 
siguin afectats.  
 
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. 
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Atès l'apartat 3.1.d) sobre les competències de la Junta de Govern, en l’exercici de les 
competències delegades pel Ple i per la Presidència, 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, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat 
al BOPB de 31 de maig de 2021, 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. 
 
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 constructiu de “Millora de la intersecció 
urbana entre la BP-1432 i la BV-1484. TM Bigues i Riells”, amb un pressupost de 
dos-cents tres mil sis-cents cinquanta euros amb trenta-nou cèntims (203.650,39 
EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (42.766,58EUR), resulta tenir un 
pressupost total de 246.416,97EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no 
ha estat previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta corporació.  
 
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 (BOPB), al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, període durant 
el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació, Seu 
electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. L’expedient també es podrà 
consultar telemàticament prèvia petició de la persona interessada a la Seu electrònica. 
 
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 Bigues i Riells.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(d34e1d1744a99db825d2) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 DAVID BLAZQUEZ (R:  17/06/2021, 20:24 

https://seuelectronica.diba.cat/
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 B64011638) 
 GUILLERMO JOSE  17/06/2021, 20:32 
 MARTIN (R: J66066572) 
Tècnic/a del Servei Promotor  Anna Salamero Sansalvado (SIG)  18/06/2021, 14:36 
Cap del Servei/Oficina  Hugo Moreno Moreno (TCAT)  21/06/2021, 11:36 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Neus Munté Fernández (JUNTS). 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu de “Reparació del pont al camí BE-115 d'accés a Castell de 
l'Areny. TM de Castell de l'Areny”, per un import total de 368.508,55 € IVA inclòs 
(Exp. núm. 2020/2577).- 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 definir tècnicament i valorar econòmicament les obres necessàries 

per a la reparació del pont al camí BE-115 d’accés a Castell de l’Areny, l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha procedit a la 
redacció del Projecte constructiu de “Reparació del pont al camí BE-115 d'accés 
a Castell de l'Areny. TM de Castell de l'Areny”.  

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres té un pressupost d’execució de tres-

cents quatre mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims 
(304.552,52 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (63.956,03 EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 368.508,55EUR, i una partida de 
control de qualitat (excés 1,5 %) de 722,75 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 369.231,30 EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que el pressupost no ha estat 
previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta corporació.  

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
4. Que 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. 

 
5. Que el 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 de projectes. 
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6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com del 

ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats n’és la següent: 

 
TM CASTELL DE L’ARENY 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 

C
LA

SS
IF

IC
AC

IÓ
 

U
R

BA
N

ÍS
TI

C
A 

FI
N

C
A 

TITULAR 

N
AT

U
R

AL
ES

A/
 

AP
R

O
FI

TA
M

EN
T 

PO
LÍ

G
O

N
 

PA
R

C
EL

·L
A 

EXPROPIACIÓ SERVITUD 
DE PAS 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

VI
AL

S 

SE
R

VE
IS

 

AE
R

I 

SU
BT

 

VI
AL

S 

SE
R

VE
IS

 

1 XXX Rústica-Pastures 4 64     75,64  SNU 

2 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/improductiu 4 66     244,27  SNU 

3 XXX Rústica-Bosc 5 1     535,54  SNU 

4 XXX Rústica-Bosc 
baix 5 2     60,79  SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 
DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 
DADES 

URBANÍSTIQUES 

FI
N

C
A

 

TITULAR 

N
AT

U
R

AL
ES

A/
 

AP
R

O
FI

TA
M

EN
T 

PO
Lí

G
O

N
 

PA
R

C
EL

·L
A

  
CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

5 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Rústica-Improductiu 4 9014  135,46 SNU 

6 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Rústica-Improductiu 4 9015  30,11 SNU 
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7 AJUNTAMENT DE CASTELL DE 
L'ARENY Rústica-Improductiu 4 9008  197,18 SNU 

8 AJUNTAMENT DE CASTELL DE 
L'ARENY Rústica-Improductiu 5 9002  134,67 SNU 

 
8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats 

terrenys de titularitat privada. Que l’Ajuntament de Castell de l’Areny actuarà com a 
òrgan expropiant i durà a terme les gestions necessàries en ordre al procediment 
expropiatori, i talment posarà a disposició d’aquesta corporació els terrenys 
necessaris per fer efectiva l’execució. Tanmateix, és procedent que per part 
d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i s’efectuï 
el preceptiu tràmit de la informació pública durant un període de 30 dies hàbils en 
allò que respecta a la concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat de 
l’execució de les obres. Durant aquest període es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació.  

 
9. Que atenent als principis de cooperació entre AAPP contemplat en l’article 140 i ss 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, en ordre a 
l’ocupació de determinats terrenys de titularitat pública, i mitjançant el procediment 
administratiu corresponent, els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús 
del domini públic quant a les ocupacions definitives i/o temporals que són 
necessàries per a l’execució de les obres, es durà a terme, inicialment, amb la 
posada a disposició i amb les autoritzacions dels terrenys de domini públic, i un cop 
realitzats els amidaments i la recepció definitiva de l’obra, per a les ocupacions 
definitives s’haurà de tramitar, previ informe de les AAPP afectades, la corresponent 
mutació demanial/cessions necessàries mitjançant requeriment o conveni 
interadministratiu. 

 
10. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
11. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a la 

concepció tècnica del projecte, quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar una 
resolució sobre l’aprovació definitiva, i 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, i de produir-se seran informades 
pels Ajuntaments corresponents abans que la Diputació de Barcelona adopti una 
resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
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 36 del ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
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juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
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 235.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys. 
 
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 de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant l’aplicació 
als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels projectes, segons 
disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
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 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels quals 
siguin afectats.  
 
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) sobre les competències de la Junta de Govern, en l’exercici de les 
competències delegades pel Ple i per la Presidència, 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, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, 
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modificat pel Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6 de maig de 2021, i pel Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat 
al BOPB de 31 de maig de 2021, 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. 
 
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 constructiu de “Reparació del pont al camí 
BE-115 d'accés a Castell de l'Areny. TM de Castell de l'Areny”, amb un pressupost 
d’execució de tres-cents quatre mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb cinquanta-
dos cèntims (304.552,52 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(63.956,03 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 368.508,55 EUR, i una 
partida de control de qualitat (excés 1,5 %) de 722,75 EUR. Així doncs, el pressupost 
per a coneixement de l’Administració és de 369.231,30 EUR, IVA inclòs. Així mateix, 
conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2021 
d’aquesta corporació. 
 
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 (BOPB), al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, període durant 
el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació, Seu 
electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. L’expedient també es podrà 
consultar telemàticament prèvia petició de la persona interessada a la Seu electrònica. 
 
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 el contingut dels acords a l’Ajuntament de Castell de l’Areny, i als 
efectes escaients.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(4eff0fffba25916073dc) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 DUESO GISTAU JUAN RAMON -  13/05/2021, 10:52 
 

https://seuelectronica.diba.cat/
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Tècnic/a del Servei Promotor  Francisca Barroso Torrado (SIG)  01/06/2021, 19:29 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  02/06/2021, 10:19 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu de “Reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral) entre 
el PK 8+245 i el PK 10+110. TM Begues”, per un import total de 2.204.130,26 € IVA 
inclòs (Exp. núm. 2018/10561).- 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 definir tècnicament i econòmicament les obres necessàries per a la 

reurbanització de la travessera de Begues, antiga carretera BV-2041, denominada 
Avinguda Torres Vilaró, entre el PK 8+245 i el PK 10+110, l’Oficina Tècnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte 
constructiu de “Reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 
8+245 i el PK 10+110. TM Begues”. 

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost d’un milió vuit-cents 

vint-i-un mil cinc-cents noranta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims 
(1.821.595,26 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (382.535,00 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 2.204.130,26 EUR. A aquest import s’haurà 
d’addicionar la partida de control de qualitat (excés 1,5 % PEC), per un import de 
8.125,65 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
2.212.255,91 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així 
mateix, informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta 
corporació.  

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de Mobilitat 

i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
4. Que 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. 

 
5. Que el 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 de projectes. 

 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 
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pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
7. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
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 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 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 de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant l’aplicació 
als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels projectes, segons 
disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels quals 
siguin afectats.  
 
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. 
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Atès l'apartat 3.1.d) sobre les competències de la Junta de Govern, en l’exercici de les 
competències delegades pel Ple i per la Presidència, 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, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat 
al BOPB de 31 de maig de 2021, 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. 
 
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 constructiu de “Reurbanització de la 
travessera BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM Begues”, amb 
un pressupost d’un milió vuit-cents vint-i-un mil cinc-cents noranta-cinc euros amb 
vint-i-sis cèntims (1.821.595,26 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(382.535,00 EUR), resulta tenir un pressupost total de 2.204.130,26 EUR. A aquest 
import s’haurà d’addicionar la partida de control de qualitat (excés 1,5 % PEC), per un 
import de 8.125,65 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració 
és de 2.212.255,91 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha 
estat previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta corporació.  
 
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 (BOPB), al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, període durant 
el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació, Seu 
electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. L’expedient també es podrà 
consultar telemàticament prèvia petició de la persona interessada a la Seu electrònica. 
 
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 Begues.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(b3457683bc9225932ba0) 

https://seuelectronica.diba.cat/
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Perfil  Signatari  Data signatura 
 RIERA SERRAT, CARMEN  17/05/2021, 09:48 
 (AUTENTICACIÓN) 
 RIERA SERRAT, CARMEN  17/05/2021, 09:52 
 (AUTENTICACIÓN) 
 MATEU TERSOL (R:  17/05/2021, 12:24 
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Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-  03/06/2021, 09:30 
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Perfil  Signatari  Data signatura 
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Perfil  Signatari  Data signatura 
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37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu de “Reurbanització d’accessos en el PK 9+900 de la carretera 
BV-5224. TM Sant Pere de Torelló”, per un import total de 686.978,18 € IVA inclòs, 
i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 
2017/6967).- 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 definir tècnicament i valorar econòmicament les obres necessàries 

per a la reurbanització dels accessos en el PK 9+900 de la carretera BV-5224 (Ctra. 
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de la Vola), a l’alçada del Polígon Industrial la Guàrdia, l’Oficina Tècnica de Mobilitat 
i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència del Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu 
“Reurbanització d’accessos en el PK 9+900 de la carretera BV-5224. TM Sant 
Pere de Torelló”.  

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost d’execució de 

cinc-cents seixanta-set mil set-cents cinquanta euros amb cinquanta-sis 
cèntims (567.750,56 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (119.227,62 
EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 686.978,18 EUR, i una partida 
de valoració d’expropiacions de 2.224,00 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 689.202,18 EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que el pressupost no ha estat 
previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta corporació. 

 
3. Vist l’informe tècnic de supervisió del projecte, emès per l’Oficina Tècnica de Gestió 

d’Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 

 
4. Que 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. 

 
5. Que el 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 de projectes. 

 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

pública per un període de 30 dies, durant el qual es podran formular reclamacions i 
al·legacions davant d’aquesta Diputació. 

 
7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com del 

ROAS, l’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos a l’efecte de 
l’expropiació forçosa. A tal efecte la relació dels béns i drets afectats n’és la següent: 

 
TM SANT PERE DE TORELLÓ 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 
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1 
XXX 
XXX Urbana-Industrial 13791 01 23,35    0,00  SUC 

3 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

--- --- --- 310,01    0,00  SUC 

4 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Urbana-Industrial 14801 06 199,90    0,00  SUC 

7 
XXX 
XXX Urbana-Industrial 15808 11 4,98    0,00  SUC 

8 
XXX 
XXX Rústica-Pastures 3 5 96,69    0,00  SNU 

9 XXX Rústica-Pastures 3 6 108,29    0,00  SNU 

10 XXX 
Rústica/Urbana-

Pastures/Sòl sense 
edificar 

13823 05 495,58    285,71  SUC 

11 XXX Urbana-Sòl sense 
edificar 13823 4 368,45    308,09  SUC 

12 XXX ---- --- --- 21,71    19,66  SUC 

13 XXX Urbana-Sòl sense 
edificar 15828 2 14,22    47,11  SUC 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 
DADES 

URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

2 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE 
TORELLÓ --- --- ---  166,38 SUC 

5 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE 
TORELLÓ Urbana-Industrial 14801 01  280,34 SUC 

6 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE 
TORELLÓ --- --- ---  502,84 SUC 
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8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de determinats 

terrenys de titularitat privada i pública inclosos a la relació de béns i drets afectats.  
 
9. Que atenen als principis de cooperació entre AAPP contemplat en l’article 140 i ss 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i mitjançant el 
procediment administratiu corresponent, els tràmits administratius relatius a 
l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a les ocupacions definitives i/o 
temporals que són necessàries per a l’execució de les obres, es durà a terme, 
inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions dels terreny de domini 
públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció definitiva de l’obra, per a les 
ocupacions definitives s’haurà de tramitar, previ informe de les AAPP afectades, la 
corresponent mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant requeriment o 
conveni interadministratiu. Talment, és procedent que per part d’aquesta Diputació 
s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i s’efectuï el preceptiu tràmit 
de la informació pública durant un període de 30 dies hàbils en allò que respecta a 
la concepció tècnica del projecte constructiu per a la viabilitat de l’execució de les 
obres. Durant aquest període es podran formular reclamacions i al·legacions davant 
d’aquesta Diputació.  

 
10. Que és preceptiu que l’Administració expropiant faci pública la relació dels béns i 

drets afectats en el BOPB, en un dels diaris de més circulació de la província i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament on radiquin els béns a ocupar o expropiar, així com 
en el tauler d’anuncis d’aquesta Diputació, per tal que, dins d’un termini de 15 dies 
hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació al·legacions sobre 
la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del seu estat material o 
legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en la confecció de la 
relació. 

 
11. L’esmentada relació es fa pública sense perjudici que, si en qualsevol moment 

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la 
vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets 
afectats. 

 
12. En cas de no haver-hi cap reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta 

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
13. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions en quant a les 

afectacions de finques davant d’aquesta Diputació per part d’algun dels afectats, 
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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, i de produir-se seran informades pels 
Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona adopti una resolució 
d’aprovació definitiva del projecte. 

 
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 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
en relació amb l’article 136.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
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 235.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
així com l’article 40 del ROAS, en quant a la declaració d’utilitat pública i la necessitat 
d’ocupació dels terrenys. 
 
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 de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant l’aplicació 
als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels projectes, segons 
disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
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 disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 
de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i següents i concordants del Reglament 
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d’expropiació forçosa, de 26 d’abril de 1957, en quant la necessària ocupació de 
determinats terrenys de propietat privada i pública, i la descripció material detallada dels 
béns i drets objecte d’expropiació forçosa al projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, que determina la 
necessitat de dur a terme la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel 
projecte, segons disposa l’article 17 del mateix cos legal, així com per l’aplicació del que 
determinen els articles 17.1 i 17.2, així com l’article 24 del Reglament d’expropiació 
forçosa, de 26 d’abril de 1957. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels quals 
siguin afectats.  
 
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) sobre les competències de la Junta de Govern, en l’exercici de les 
competències delegades pel Ple i per la Presidència, 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, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat 
al BOPB de 31 de maig de 2021, 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. 
 
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 constructiu de “Reurbanització d’accessos 
en el PK 9+900 de la carretera BV-5224. TM Sant Pere de Torelló”, amb un 
pressupost d’execució de cinc-cents seixanta-set mil set-cents cinquanta euros 
amb cinquanta-sis cèntims (567.750,56 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de 
l’IVA (119.227,62EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 686.978,18 EUR, 
i una partida de valoració d’expropiacions de 2.224,00 EUR. Així doncs, el pressupost 
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per a coneixement de l’Administració és de 689.202,18 EUR, IVA inclòs. Així mateix, 
conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2021 
d’aquesta corporació. 
 
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 (BOPB), al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, període durant 
el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta corporació, Seu 
electrònica de la Corporació https://seuelectronica.diba.cat/. L’expedient també es podrà 
consultar telemàticament prèvia petició de la persona interessada a la Seu electrònica. 
 
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.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats al terme municipal de Sant Pere de Torelló, 
fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis 
d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, període durant el qual es 
podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no 
haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta 
aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
TM SANT PERE DE TORELLÓ 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 
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1 
XXX 
XXX Urbana-Industrial 13791 01 23,35    0,00  SUC 

3 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

--- --- --- 310,01    0,00  SUC 

https://seuelectronica.diba.cat/
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4 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Urbana-Industrial 14801 06 199,90    0,00  SUC 

7 
XXX 
XXX Urbana-Industrial 15808 11 4,98    0,00  SUC 

8 
XXX 
XXX Rústica-Pastures 3 5 96,69    0,00  SNU 

9 XXX Rústica-Pastures 3 6 108,29    0,00  SNU 

10 XXX 
Rústica/Urbana-

Pastures/Sòl 
sense edificar 

13823 05 495,58    285,71  SUC 

11 XXX Urbana-Sòl 
sense edificar 13823 4 368,45    308,09  SUC 

12 XXX ---- --- --- 21,71    19,66  SUC 

13 XXX Urbana-Sòl 
sense edificar 15828 2 14,22    47,11  SUC 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 
DADES 

URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

2 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE 
TORELLÓ --- --- ---  166,38 SUC 

5 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE 
TORELLÓ Urbana-Industrial 14801 01  280,34 SUC 

6 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE 
TORELLÓ --- --- ---  502,84 SUC 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent expropiació 
forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, fos presentada davant d’aquesta 
Diputació per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis produïts en la 
titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la 
propietat d’alguna de les finques de relació de béns i drets afectats sotmesa a informació 
pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, per al reconeixement al 
dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques derivades que s’acordin en 
aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el seu moment, l’acreditació 
suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la inscripció de la seva 
titularitat sobre els béns i/o drets afectats. 
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Cinquè.- EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent als continguts dels 
acords per un període de 30 dies hàbils.  
 
Sisè.- NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(a4d990d11dcdede873a0) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  Alejandro Calvet Molina (SIG)  18/05/2021, 18:36 
Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-  20/05/2021, 20:26 
 contador Escudero 
 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, relatiu al projecte constructiu “Coordinació i millora de 
les instal·lacions semafòriques de la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels 
Horts” (Exp. núm. 2019/13045).- 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. La millora de la permeabilitat transversal a la carretera BV-2002 al seu pas per Sant 

Vicenç dels Horts, que s’ha vingut produint de forma gradual aquests darrers anys, 
tot i permetre la millora en molts aspectes, ha propiciat la sensació d’alentiment i 
pèrdua de capacitat en el flux de vehicles. Temps de desplaçaments massa elevats, 
interseccions no prou ben coordinades i, en general, una certa manca de qualitat 
en la capacitat per servir a la demanda de trànsit de vehicles i de vianants actuals, 
són aspectes que han propiciat la necessitat de realitzar actuacions de millora sobre 
la via. 

 
2. En els últims anys, s’ha treballat per a diagnosticar amb exactitud les problemàtiques 

actuals i plantejar actuacions de baix cost i ràpid impacte que permetin millorar la 
situació general de la carretera. 

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

Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Coordinació i millora de les instal·lacions 
semafòriques de la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts” en el que es fa 
una proposta d’actuació per un import de 495.209,60 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat 
a l’esmentada Gerència. 
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4. La proposta consisteix en implementar tot un seguit d’actuacions singulars 
associades a les diferents cruïlles, que formen part d’una globalitat funcional que 
permetran assolir un millor funcionament general de la carretera. 
 

5. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada 
a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels 
seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa 
de carreteres locals.  

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

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

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, considerant 

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

 
8. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de tres mesos. 
 
9. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte del 
present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 

 
10. Es valora l’import de l’actuació en un total de 495.209,60 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 293.601,45 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit 
per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021; i 
la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per un 
import de 201.608,15 EUR, que l’avançarà la Diputació de Barcelona, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 2021. 

 
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha de 
cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per l’import anteriorment indicat, 
aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament 
procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
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l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que faci l’ingrés en el 
termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la 
mateixa liquidació.  

 
11. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

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

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

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

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

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

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

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

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

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

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

 
6. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon a 
la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3), 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 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 19 de 
desembre de 2019, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271, de 30 d’abril 
de 2021, publicat al BOPB de 6 de maig 2021, i per Decret de la Presidència núm. 
5574, de 27 de maig de 2021, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021. 

 
7. De conformitat amb la base 33 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la Diputació podrà aprovar i formalitzar 
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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 del sector públic. La 
seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, el president 

delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la facultat de 
formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts relatiu a l’execució de les obres del 
projecte constructiu “COORDINACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS 
SEMAFÒRIQUES DE LA BV-2002 AL SEU PAS PER SANT VICENÇ DELS HORTS”, 
tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “COORDINACIÓ I 

MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES DE LA BV-2002 AL SEU PAS PER 
SANT VICENÇ DELS HORTS”   

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb 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 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 19 de 
desembre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de 
la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de 
Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Miguel Comino Haro, nomenat per acord del Ple municipal de data 15 de juny 
2019, i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Ricardo Muñiz Merino.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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1. La millora de la permeabilitat transversal a la carretera BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç 

dels Horts, que s’ha vingut produint de forma gradual aquests darrers anys, tot i permetre 
la millora en molts aspectes, ha propiciat la sensació d’alentiment i pèrdua de capacitat en 
el flux de vehicles. Temps de desplaçaments massa elevats, interseccions no prou ben 
coordinades i, en general, una certa manca de qualitat en la capacitat per servir a la 
demanda de trànsit de vehicles i de vianants actuals, són aspectes que han propiciat la 
necessitat de realitzar actuacions de millora sobre la via. 

 
2. En els últims anys, s’ha treballat per a diagnosticar amb exactitud les problemàtiques actuals 

i plantejar actuacions de baix cost i ràpid impacte que permetin millorar la situació general 
de la carretera. 

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

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el document tècnic “Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques de la 
BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts” en el que es fa una proposta d’actuació 
per un import de 495.209,60 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
4. La proposta consisteix en implementar tot un seguit d’actuacions singulars associades a 

les diferents cruïlles, que formen part d’una globalitat funcional que permetran assolir un 
millor funcionament general de la carretera. 

 
5. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a través 

de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius 
principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals. 

 
6. Que, segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, és 

competència de l’Ajuntament “(...) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport 
col·lectiu urbà. (...)” segons s’indica en l’Article 25, punt 2n, de competències pròpies que 
exercirà el Municipi. 

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

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

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, considerant que les 

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

 
9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en data... 
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10. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data... 

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

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte 
constructiu “COORDINACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES DE 
LA BV-2002 AL SEU PAS PER SANT VICENÇ DELS HORTS”, així com la definició de l’àmbit 
de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar 
per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 495.209,60 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 
 
- Execució de les obres del projecte constructiu “COORDINACIÓ I MILLORA DE LES 

INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES DE LA BV-2002 AL SEU PAS PER SANT VICENÇ 
DELS HORTS” redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un 
import total de 495.209,60 EUR (IVA inclòs), dels quals 293.601,45 EUR corresponen al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2021; i l’import de 201.608,15 EUR com a avançament de la 
part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2021.  

 
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts l’avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de 
les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi 
la part que li correspon, 

 
- la contractació d’aquestes obres, 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document tècnic 

de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
L’import inicialment previst de 201.608,15 EUR, com a part del cost de l’actuació que 
correspon a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, serà a càrrec de l’aplicació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

pressupostària 21122 942 761 Mobilitat: Conveni DIBA, on hi consta la corresponent reserva 
i que es farà efectiu un cop la Diputació de Barcelona emeti la corresponent liquidació a la 
finalització de les obres. 
 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 201.608,15 EUR.  
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu import 
serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
 
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la 
liquidació corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci 
l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a 
la mateixa liquidació. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i 
l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit per 
cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
direcció de les obres. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
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Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions o compromisos assumits per part d’alguna de les 
administracions signants, la part que es consideri lesionada notificarà a la part incomplidora 
un requeriment perquè compleixi en un termini de 5 dies on constin les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat a la 
comissió de seguiment descrita al pacte desè. 
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Si transcorregut el termini indicat en el requeriment continués l’incompliment, la part que hagi 
fet el requeriment notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà 
resolt el conveni. 
 
Les conseqüències per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per la 
Diputació de Barcelona comportarà el reestabliment dels terrenys a la situació inicial, garantint 
les preceptives mesures de seguretat. En cap cas meritarà indemnitzacions per danys i 
perjudicis. 
 
Novè.- Formes d’extinció i modificació 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
-  Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència, sense que s’hagi 

acordat la pròrroga del mateix. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
- Per incompliment de qualsevol de les parts de les obligacions o compromisos assumits en 

el conveni, d’acord amb el que s’especifica en el punt anterior. 
 
- Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
 
- Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
- Per a qualsevol altre causa admissible en dret. 
 
Qualsevol modificació que alguna de les parts vulgui introduir es farà per acord unànime. 
Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut del present conveni haurà 
de ser expressada de mutu acord per ambdues parts, en un document que s’adjuntarà al 
present conveni i en formarà part a tots els efectes. 
 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la vigilància 
i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni. 
 
L’esmentada comissió es reunirà amb una periodicitat d’almenys 1 vegada l’any. 
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Onzè.- Jurisdicció competent 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per la legislació bàsica en 
matèria de procediment administratiu i règim jurídic de les administracions públiques, per tot 
allò establert al capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que 
sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Al tenir el present conveni naturalesa administrativa, les discrepàncies que puguin sorgir de 
la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els litigis o controvèrsies que se 
suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part interessada, o que es consideri 
lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa 
o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
Els conflictes i incidències derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència en darrera 
instància dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona, segons 
allò disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa- 
administrativa. 
 
Dotzè.- Protecció de dades i transparència 
 
Ambdues parts s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i, en especial, les contingudes a l'article 81 
del REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament de Protecció de dades), pel qual l’encarregat del tractament ha d’oferir suficients 
garanties en allò referent a coneixements especialitzats, fiabilitat i recursos, per l’aplicació de 
mesures tècniques i organitzatives que compleixin els requisits del Reglament, inclosa la 
seguretat del tractaments.  
 
Per tal de donar compliment al que disposa l’article 14 i la disposició addicional novena de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern 
(LTAIPBG), l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts informarà al registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat i remetrà al Portal de Transparència la informació 
del present conveni.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts: Miguel Comino Haro, Alcalde-president de 
l’Ajuntament; Ricardo Muñiz Merino, Secretari de la corporació; Per la Diputació de Barcelona: 
Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.)”                                                           

 (...) 
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Segon.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts als efectes del seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues 
parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Tercer.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la resolució de 
la convocatòria, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels 
premis del “Parc a taula” 2021, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte (Exp. núm. 2021/2266).- 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: 

 
“Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
25 de febrer de 2021, va aprovar la convocatòria i bases per a l’atorgament dels premis 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals, amb l’objecte dels premis del “Parc a Taula” 2021. 
 
Vista la clàusula 10 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió dels premis serà elaborada per un Jurat constituït a aquest efectes, i que el 
seu règim de funcionament es regirà pel que s’estableix a les bases i supletòriament pel 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Vista la proposta formulada pel Jurat que ha estat formalitzada en la corresponent Acta 
de data 9 de juny de 2021, i que es transcriu literalment en la part que interessa: 
“ 

1. Identificació de la reunió 
 
Data:  9 de juny de 2021 
Horari:  d’11 a 12:30 h 
Lloc:  La reunió es desenvolupa presencialment al Recinte Escola Industrial. Comte 

d'Urgell, 187. Edifici 25. Aula S1. I també en línia a la plataforma Teams. 
 

2. Assistents  
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Nom Càrrec Assistència 
Josep Tarín i 
Canales 

Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona 

Presencial 

M. Àngels Prats 
Nadal 

Cap del Servei d'Imatge Corporativa, Difusió, 
Esdeveniments i Projectes Editorials de la Diputació de 
Barcelona 

En línia 

Maria Angeles 
Palacio Pastor 

Gerent del Servei d’Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona 

Presencial 

Juana Rosalia 
Barber Rosado 

Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona 

Presencial 

Xavier Roget 
Padrosa 

Responsable del programa Parc a taula a la Diputació de 
Barcelona. 

Presencial 

Pilar Orús 
Zamora 

Responsable de la Xarxa Productes de la Terra de la 
Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de 
Barcelona 

Presencial 

Antoni Riera 
Melis 

Director del Comitè Científic de la Fundació Institut Català 
de la Cuina 

En línia 

Josep Melero 
Bellmunt 

Cap de Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència 
de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona 

Presencial 

Ada Parellada i 
Garrell 

Cuinera mediàtica que promou els bons hàbits alimentaris. 
Propietària del restaurant Semproniana 

En línia 

Dèlia Colomer 
Bosch 

Cap del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària 
del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya 

En línia 

Òscar Martín 
Pérez 

Cap d’Innovació, Comunicació i Projectes Estratègics de 
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 

Presencial 

Yolanda 
Asensio Garcia 

Gestora del programa Parc a taula. Diputació de Barcelona Presencial 

Xavier Font 
Ferrer 

Gestor del programa Parc a taula. Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural. 

Presencial 

 
3. No assistents  

 
Nom Càrrec Assistència 
Francesc Mauri 
i Domènech 

Meteoròleg, presentador d’El Temps a TV3 i de MeteoMauri 
a Catalunya Ràdio. 

Absent 

Maria Mercè 
Santmartí Miró 

Directora dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat 
a Barcelona del Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya 

Excusada 

 
4. Ordre del dia 

 
 Deliberació i atorgament dels Premis Parc a taula 2021, d’acord a l’anunci publicat al 

BOPB (02-03-2021) sobre l’aprovació de la convocatòria i bases específiques per a 
l’atorgament dels premis mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, amb l’objecte dels premis del “Parc a taula” 2021. 
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5. Desenvolupament de la reunió i acords 
 

 Constitució de Jurat. Atès que s’assoleix el quòrum suficient indicat a les bases de la 
convocatòria dels Premis Parc a taula, el Jurat queda constituït per: 

 
1. Josep Tarín i Canales (President) 
2. M. Àngels Prats Nadal 
3. Maria Angeles Palacio Pastor 
4. Juana Rosalia Barber Rosado 
5. Xavier Roget Padrosa (Secretari) 
6. Pilar Orús Zamora 
7. Dr. Antoni Riera Melis 
8. Josep Melero Bellmunt 
9. Ada Parellada i Garrell 
10. Dèlia Colomer Bosch 
11. Òscar Martín Pérez 

 
 Propostes presentades. En aquesta segona edició dels Premis Parc a taula s’han rebut 

12 projectes. Tots ells reuneixen les condicions administratives i tècniques exigides a les 
bases de la convocatòria i per tant tots els projectes presentats han estat admesos. Els 
projectes presentats han estat informats al Jurat, prèviament a la celebració d’aquesta 
reunió, mitjançant el document “Informe de candidatures als Premis Parc a taula 2021”. 
Els projectes presentats a candidatura han estat els següents: 

 

Projecte Territori  
Categoria de 

premi 
1a 2a 3a 4a 

ABADAL, l’Estètica del Paisatge Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l'Obac 

    

Aprenem a multiplicar plantes i coneixem 
un viver de planta autòctona 

Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l'Obac 

    

Can Sadurní. Begues. La Cova 
prehistòrica i el Mas de l’Espluga. 

Parc del Garraf     

Cruixent d’espigalls, anxova i romesco Parc del Garraf     
Els espigalls del Garraf a l’escola Parc del Garraf     
Equilibri entre Préssec d’Ordal i Cava el 
Penedès a Cuscó Berga 

Parc del Garraf     

Per fer gana: El Ferret, l’itinerari del carst Parc del Garraf     
Recuperació de l’olivera de Salar 
d’Arbúcies – Instal·lació del Molí d’oli. 

Parc Natural i Reserva de 
la Biosfera del Montseny 

    

Recuperació del castanyer i castanya del 
Montseny 

Parc Natural i Reserva de 
la Biosfera del Montseny 

    

Sandvitx de cabrit a baixa temperatura, 
salsa de remolatxa amb gnocchi 
d'espinacs, patata i xips d'espinacs. 

Parc Natural de la Serra 
de Collserola 

    

Tòfones d’espigalls Parc del Garraf     
Visita guiada i tast a Torre del Veguer i 
dinar al restaurant Pic Nic de Sitges 

Parc del Garraf     
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 Deliberació i atorgament de puntuacions per part del Jurat. S’obre el torn de les 

deliberacions. S’efectua la valoració de les propostes presentades a candidatura tenint en 
compte els criteris indicats a les bases de la convocatòria. El resultat final de les 
puntuacions atorgades pels membres del Jurat és el següent:  

 

 1a categoria: Premi al Plat parc a taula 
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Cruixent d’espigalls, anxova i romesco             1  
Sandvitx de cabrit a baixa temperatura, salsa 
de remolatxa amb gnocchi d'espinacs, patata 
i xips d'espinacs. 

            10 
 

Tòfones d’espigalls             0  
Vot en blanc             0  

 
 2a categoria: Premi a l’Experiència Parc a taula 
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Aprenem a multiplicar plantes i coneixem un 
viver de planta autòctona 

            6  

Can Sadurní. Begues. La Cova prehistòrica i 
el Mas de l’Espluga. 

            1  

Equilibri entre Préssec d’Ordal i Cava el 
Penedès a Cuscó Berga 

            4  

Per fer gana: El Ferret, l’itinerari del carst             0  
Visita guiada i tast a Torre del Veguer i dinar 
al restaurant Pic Nic de Sitges 

            0  

Vot en blanc             0  
 

 3a categoria: Premi a la participació o cooperació 
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Els espigalls del Garraf a l’escola             9  
Recuperació del castanyer i castanya del 
Montseny 

            1  

Sandvitx de cabrit a baixa temperatura, salsa 
de remolatxa amb gnocchi d'espinacs, patata 
i xips d'espinacs. 

            0 
 

Vot en blanc             1  
 

 4a categoria: Premi a la millora del Territori Parc a taula 
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ABADAL, l’Estètica del Paisatge             0  
Recuperació de l’olivera de Salar d’Arbúcies 
– Instal·lació del Molí d’oli. 

            7  

Recuperació del castanyer i castanya del 
Montseny 

            3  

Sandvitx de cabrit a baixa temperatura, salsa 
de remolatxa amb gnocchi d'espinacs, patata 
i xips d'espinacs. 

            1 
 

Vot en blanc             0  
 

 Veredicte. Fetes les deliberacions oportunes i d’acord amb les bases de la convocatòria, 
el jurat acorda concedir els Premis Parc a taula 2021 a les següents propostes:  

 
Categoria Projecte 

1a. Premi al Plat parc a 
taula 

Sandvitx de cabrit a baixa temperatura, salsa de 
remolatxa amb gnocchi d'espinacs, patata i xips 
d'espinacs. 

2a. Premi a l’Experiència 
Parc a taula 

Aprenem a multiplicar plantes i coneixem un viver de 
planta autòctona 

3a. Premi a la participació 
o cooperació 

Els espigalls del Garraf a l’escola 
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4a. Premi a la millora del 
Territori Parc a taula 

Recuperació de l’olivera de Salar d’Arbúcies – Instal·lació 
del Molí d’oli. 

 
S’informa al Jurat que aquest veredicte es traslladarà a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona perquè aprovi la concessió dels premis Parc a taula 2021 mitjançant el 
corresponent acte administratiu.” 

 
Vist els apartats 3.3.e 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), modificat per Decret de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la resolució de concessió de la convocatòria mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
amb l’objecte dels premis del “Parc a taula” 2021, d’acord amb la proposta de l’òrgan 
col·legiat constituït a l’efecte, a les següents candidatures i els seus redactors, que s’hi 
relacionen: 
 
Categoria Guanyador 
1a. Premi al Plat parc a 
taula 

Projecte: Sandvitx de cabrit a baixa temperatura, 
salsa de remolatxa amb gnocchi d'espinacs, patata i 
xips d'espinacs. 
Empresa: CRU 2001 SL, NIF B62694641. Marca 
comercial: El Cafè de la Casa de les Lletres. 
 

2a. Premi a l’Experiència 
Parc a taula 

Projecte: Aprenem a multiplicar plantes i coneixem 
un viver de planta autòctona 
Empresa: Viver Tres Turons, SCCL, NIF 
F67309245. 
 

3a. Premi a la participació 
o cooperació 

Projecte: Els espigalls del Garraf van a l’escola 
Empresa 1: Montserrat Marcé Sabadell, NIF 

 Marca Comercial Sínia Pujadas. 
Empresa 2: Remei Gimeno Mestre, NIF 

 Marca Comercial Sínia Sant Gervasi. 
 

4a. Premi a la millora del 
Territori Parc a taula 

Projecte: Recuperació de l’olivera de Salar 
d’Arbúcies – Instal·lació del Molí d’oli. 
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Empresa: Oli de la Vall d’Arbúcies, SL, NIF 
B55224711. Marca comercial: Salar d’Arbúcies. 
 

 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 

 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment la 
primera revisió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Can Preses, 
al Parc del Montnegre i el Corredor, i elevar-lo al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
(Exp. núm. 2021/13941).- 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: 
 
“ 
I. ANTECEDENTS 
 
En els darrers anys l’escenari de la gestió forestal s’ha modificat substancialment, tant 
pel que fa als aspectes econòmics i productius, com als de conservació i socials. La 
demanda de nous productes forestals com la biomassa per a usos energètics, la major 
consciència social dels serveis ambientals que produeixen les masses forestals, com a 
reguladores del cicle hidrològic, el control de l’erosió, o conservació de la biodiversitat, 
així com també l’aparició de models de pagament pels serveis ambientals, fan necessari 
revisar els models d’ordenació i reforçar aquestes funcions. 
 
L’instrument bàsic de planificació és l’ordenació forestal, mitjançant la qual s’organitzen 
en l’espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte totes les 
restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els objectius dels 
propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i ambientalment. 
L’ordenació forestal pretén garantir la sostenibilitat de l’ús múltiple del bosc. La protecció 
i conservació dels ecosistemes, les activitats de lleure que s’hi puguin desenvolupar i 
l’obtenció de productes forestals són els seus usos més rellevants. 
 
A fi i efecte d’aconseguir l’esmentat objectiu, i tal i com estableix l’article 53 de la Llei 
6/1988, forestal de Catalunya, la gestió forestal en terrenys de propietat pública es 
regularà per les entitats titulars mitjançant Projectes d’ordenació o Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestal. 

 
L’ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents tècnics: 
els projectes d’ordenació forestal (POF), d’aplicació a les finques forestals de titularitat 
pública superiors o iguals a les 250 hectàrees, i els plans tècnics de gestió i millora 
forestals (en endavant, PTGMF), d’aplicació a les finques forestals de titularitat pública 
o privada superiors a les 25 hectàrees, o, en el cas de finques forestals de titularitat 
pública o privada iguals o inferiors a 25 hectàrees, els plans simples de gestió forestal 
(PSGF). 
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Als darrers vint anys, la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha desenvolupat una política 
activa de foment de la gestió a les finques forestals de la seva propietat ubicades als 
espais naturals protegits dels quals és responsable de la seva gestió. Amb aquesta 
intenció s’ha potenciat la redacció dels corresponents instruments d’ordenació 
d’aquestes finques i l’execució dels mateixos, a fi i efecte de donar compliment a allò 
que estableixen els seus corresponents plans especials: la protecció i conservació del 
medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la diversitat biològica, fent-lo compatible, 
entre d’altres, amb l’explotació dels recursos forestals.  
 
La finalitat dels instruments d’ordenació forestal és facilitar i millorar la gestió de les 
finques forestals, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc d’una 
gestió forestal sostenible, d’acord amb els objectius següents: 
 

- Integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat dels terrenys forestals 
en les seves vessants de producció de béns i serveis ambientals i socioculturals, 
per assegurar-ne la conservació, garantir la producció de matèries primeres i 
aprofitar adequadament els recursos naturals renovables. 

- Facilitar la participació dels propietaris dels terrenys forestals mitjançant eines de 
planificació que els permetin implicar-se en la gestió dels seus terrenys en el marc 
de la política forestal de Catalunya. 

- Col·laborar en l’augment de la qualitat de vida i en la generació d’ocupació de les 
poblacions rurals i proveir la societat de matèries primeres i serveis. 

 
L’àmbit del present pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) coincideix amb la finca 
Can Preses, propietat de la Diputació de Barcelona. Es troba inclosa dins del Pla 
Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de les Serres del Montnegre-
Corredor, aprovat definitivament el 20 de juliol de 1989 (DOGC núm. 1300, de 01.06.90). 
 
La finca Can Preses es troba situada majoritàriament al municipi de Sant Celoni 
(comarca del Vallès Oriental) i una petita part al municipi de Tordera (Maresme). 
Aquesta propietat té una superfície total de 173,46 hectàrees (incloses 0,31 ha que 
corresponen a peces de conreus que s’exclouen del còmput de superfície total de la 
finca). A l'any 2004, es va redactar el primer PTGMF de la finca el qual va ser aprovat 
el 22 de febrer de 2005 per la Direcció General de Medi Natural del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb una vigència de 10 anys, 
la qual va ser prorrogada per cinc anys més. 
 
A l’inici de la vigència del primer PTGMF, la situació fitosanitària de les castanyedes, 
que poblen més de la meitat de la finca de Can Preses, era molt preocupant amb una 
gran mortaldat de peus degut a la malaltia del xancre del castanyer, causada pel fong 
d’origen asiàtic Cryphonectria parasitica. Aquesta situació va coincidir en un període de 
canvi radical del mercat dels productes de castanyer que havia portat a l'abandó de les 
castanyedes de la finca. Durant dècades, el producte demandat havia estat en general 
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de petites dimensions (bastons i aspres) la qual cosa portava a gestionar les masses de 
castanyer a torns curts (30 anys màxim) i a realitzar selecció de tanys freqüents que 
podien finançar-se amb el preu del producte obtingut i milloraven la vitalitat de les 
perxades. Això canvia cap a mitjans dels anys noranta del segle passat, on el mercat 
deixa de banda el producte de petites dimensions i solament absorbeix fusta de majors 
dimensions (barres, bigues, fusta de serra). Per aquest motiu, la situació aconsellava en 
aquell moment transformar, a llarg termini, les castanyedes cap a boscos mixtes de 
caducifolis de llavor, on el castanyer tingués menys importància i fos una espècie 
secundària més, tal com es recull en el primer PTGMF.  
 
Gràcies a la iniciativa de la Diputació de Barcelona, el finançament de l'Obra Social de 
la Caixa i el coneixement de la Universitat de Lleida, entre els anys 2005 i 2010, es 
desenvolupa un programa de lluita biològica contra el xancre del castanyer a la Xarxa 
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, que es basa en la propagació de soques 
hipovirulentes. Els efectes de les inoculacions van tenir un efecte ràpid a la finca de Can 
Preses i a l'any 2010 la mortaldat causada per aquesta malaltia assoleix nivells 
anecdòtics. Per aquest motiu des de l'any 2012 s'aposta pel castanyer com a espècie 
principal productora i es realitzen tractaments de millora a gran escala (selecció de 
tanys) i puntualment de regeneració (tallades arreu) que han retornat un aspecte 
saludable i vital a les castanyedes. 
 
Tenint en compte les diferents disposicions normatives (principalment Xarxa Natura 
2000 i el Pla Especial), es pot definir com a objectiu general de la primera revisió del 
PTGMF de Can Preses la conservació, la potenciació i l’aprofitament sostenible dels 
recursos (paisatge (lleure), biomassa, fusta i suro principalment). Aquest objectiu 
general es pot concretar en: 
 
- conservar i millorar els valors protectors de la finca, socials, recreatius i paisatgístics. 
 
- realitzar una gestió forestal sostenible, que fomenti el màxim desenvolupament del 

bosc (fase òptima), potenciant la seva maduresa i naturalitat, i cercant l'equilibri 
ecològic de la finca. 

 
- conservar rodals madurs que tendeixin a evolució natural, a fi i efecte de comparar-

los en termes de biodiversitat amb rodals gestionats. 
 
- compatibilitzar i potenciar l'ús recreatiu de manera respectuosa amb el medi. 
 
- disminuir la càrrega de combustible, afavorir-ne les discontinuïtats sobretot en 

marges i cursos fluvials, i realitzar actuacions de millora encaminades a disminuir el 
risc d'incendi de la finca. 

 
- vetllar per la qualitat visual del paisatge. 
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- realitzar assajos de caràcter tècnic innovadors en la gestió forestal i donar suport a 
la recerca aplicada. 

 
Els objectius generals citats amb anterioritat es concreten en els següents objectius 
específics: 
 
- assajar models de desenvolupament òptim per a la gestió de castanyedes, suredes i 

alzinars que duguin a la maduresa, amb la finalitat d'aportar dades que siguin útils 
per a la gestió privada i per a la divulgació. 

 
- disposar de rodals de lliure evolució (castanyedes, suredes i alzinars) que puguin 

servir per avaluar la gestió realitzada en altres rodals des d'un punt de vista de la 
conservació de la biodiversitat. 

 
- realitzar treballs de recuperació del castanyer per a fusta en el marc del programa 

d'investigació que es duu a terme des de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
 
- disminuir la càrrega de combustible i realitzar actuacions de millora encaminades a 

disminuir el risc d'incendi a la finca. 
 
- millorar la xarxa de camins de la finca per permetre el seu aprofitament forestal. 
 
- evitar processos erosius i la conservació de tarteres i costers rocosos. 
 
Sobre aquesta base, el present PTGMF elabora propostes concretes de gestió 
sostenible propera a la natura a fi i efecte d'assolir els objectius anomenats amb 
anterioritat: 
 
Objectiu preferent Superfície (hectàrees) 
Productiu de bens - Bosc productor 100,53 ha 
Serveis ambientals – Conservació 50,99 ha 
Serveis ambientals - Z. protectores per risc d’erosió 21,94 ha 
 
D’acord amb l’article 53 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
l’aprofitament de fustes, llenyes i escorces en terrenys forestals de propietat pública ha 
d’ésser regulat per l’Administració forestal o per les entitats titulars mitjançant Projectes 
d’Ordenació o Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal aprovats pel Departament 
competent en matèria forestal.  
 
En tractar-se d’un àmbit forestal de superfície superior a les 25 hectàrees i inferior a les 
250 hectàrees (la superfície forestal de la finca Can Preses és de 173,46 hectàrees), 
d’acord amb el previst a l’article 4.1.b) de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la 
qual es regulen els instruments d’ordenació forestal, el Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal (PTGMF) és l’eina adequada per justificar canvis en l’ús del sòl –que no en la 
seva qualificació urbanística-, ja que aquest contempla la finca en la seva globalitat i en 
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proposa la gestió adequada. Aquesta eina permet planificar a llarg termini, i fixar els 
objectius a aconseguir aportant criteris tècnics a la gestió del bosc. A més, en ell es 
detallen totes les actuacions a realitzar, tant els aprofitaments (tallades) com les millores 
(repàs de pistes forestals, construcció de pistes forestals, aclarides, estassades, 
plantacions, construcció de punts d’aigua...). 
 
Totes les actuacions que consten en un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal estan 
planificades cronològicament en un calendari, de manera que s’especifica en cada un 
dels anys de vigència del Pla de Gestió tota la informació necessària per dur-les a terme: 
tipus d’actuació, zona on s’ha de dur a terme, hectàrees que comprèn l’actuació, tones 
de fusta que es podran treure (en cas d’aclarides), la manera com s’han de realitzar. En 
aquest cas, la vigència del present Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal és de vint 
anys. 
 
Per a finques de propietat d’entitats locals és necessària la certificació de l’aprovació 
inicial del projecte per part dels plens de les entitats locals propietàries, d’acord amb 
l’article 11.2,b) de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, aprovada per la Generalitat de 
Catalunya. 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 
 
Els articles 116.2, i 111 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, estableixen que 
correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida amb l’Estat de la 
regulació i el règim d’intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels aprofitaments 
i els serveis forestals. 
 
Els articles 32.3 i 33 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests 
(modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol), determinen que les forests públiques i 
privades hauran de tenir un instrument d’ordenació forestal i que són les comunitats 
autònomes les competents per aprovar-lo.  
 
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que per a la gestió correcta 
dels terrenys forestals es redactin els projectes d’ordenació forestal i els Plans tècnics 
de gestió i millora forestal, les instruccions dels quals han de ser fixades, d’acord amb 
l’actual atribució de competències en matèria forests, pel Centre de la Propietat Forestal 
i la Direcció General competent en matèria de boscos de la Generalitat de Catalunya, 
actualment ubicada al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
 
L’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, aprovada per la Generalitat de Catalunya, té per 
objecte la regulació dels instruments d’ordenació forestal, no urbanístics, i del seu 
procediment de tramitació per a la seva aprovació, modificació, revisió i seguiment. 
 
A l’informe tècnic de l’enginyer de monts, de data 1 de juliol de 2021, que consta a 
l’expedient, s’exposa que, els instruments d’ordenació (POF o PTGMF) redactats per la 
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Diputació de Barcelona es presenten davant de l’administració forestal signats per 
l’enginyer de monts designat com a director de programa de Gestió Forestal i Prevenció 
d’Incendis Forestals i la cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, d’acord amb l’Ordre 
ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal, 
aprovada per la Generalitat de Catalunya. 
 
El capítol 3 de l’Ordre citada estableix el procediment i els tràmits d’aprovació dels 
instruments d’ordenació forestal (articles 7 a 17). 
 
Tractant-se de finques de propietat d’entitats locals, l’aprovació dels instruments 
d’ordenació forestal correspon a la Generalitat de Catalunya (articles 11 a 13).  
 
En conseqüència, redactada la primera revisió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 
de la Finca Can Preses (Sant Celoni i Tordera) –que afecta a un àmbit forestal de 
superfície superior a les 25 hectàrees, amb una vigència de vint anys-, escau aprovar-
lo inicialment per a la seva aprovació definitiva per la Generalitat de Catalunya, en els 
termes de la normativa citada. 
 
Vist el punt 3.4,i) 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 de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de 
data 16 de desembre (publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019), modificat per 
Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril (publicat al BOPB de 6 de maig de 
2021) i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig (publicat al BOPB de 
31 de maig de 2021). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, adopti 
els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR INICIALMENT la primera revisió del Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal de la finca Can Preses, al Parc del Montnegre i el Corredor, que s’adjunta al 
present dictamen, i ELEVAR-LO al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació.  
 
Segon. FACULTAR al president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
perquè en nom i representació de la Diputació de Barcelona adopti les resolucions i 
formalitzi els documents necessaris per a l’execució d’aquests acords. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya als efectes 
escaients.” 
 
Documents vinculats 
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Pla(7a1c33008ce230e37aba) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  Jorge Jurgens Mestre (SIG)  08/07/2021, 09:08 
Responsable directiu Servei  Juana Rosalia Barber Rosado (SIG)  08/07/2021, 14:47 
Promotor  
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Turisme 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 14 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Bages (Exp. núm. 2019/0020055).- 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. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 159/21) de la 

Diputació de Barcelona va aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de 
data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 680/19) i formalitzat en data 14 de 
gener de 2020, entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages. En 
base al Pla d’Acció anual aprovat per la Presidència del Consell Comarcal en data 
29 de desembre de 2020, i sense perjudici que es poguessin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa, en l’esmentat acord de Junta 
de Govern es va fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent trenta-dos mil 
quatre-cents noranta euros amb tretze cèntims (132.490,13 €) per fer front a les 
obligacions que derivaven del Contracte Programa.  

 
2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 

per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En 
aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud 
del Consell Comarcal l’any 2021 rebrien suport específic de 15.000 €. Aquest import 
es va distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 
 Enoturisme al Bages. La ruta del vi DO Pla de Bages, amb un import de 10.000 € 
 Millora del posicionament del Camí Oliba, amb un import de 5.000 € 

 
3. Atès que la Gerència de Serveis de Turisme té disponibilitat pressupostària i atès que 

l’acord de Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (registre acords núm. 159/21), 
dona la possibilitat de realitzar aportacions complementàries, es considera adient fer 
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una aportació suplementària al projecte que inicialment no va rebre suport: “Àrees 
d’autocaravanes, turisme itinerant al Bages” i incrementar l’aportació inicial del 
projecte “Enoturisme al Bages. La ruta del vi DO Pla de Bages”. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
 
2. 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). 

 
3. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21.  

 
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. Incrementar en la quantitat de deu mil euros (10.000 €) l’aportació fixada per a 
l’any 2021 de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 14 
de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, 
aprovada per la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 
159/21). 
 
Segon. Fixar l’aportació anual en la quantitat de cent quaranta-dos mil quatre-cents 
noranta euros amb tretze cèntims (142.490,13 €), que es desglossa en els següents 
conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia  104.861,00 € 
Factor de gestió  12.629,13 € 
Projecte singular 25.000,00 € 
Total 142.490,13 € 
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Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 rebran 
el suport específic de 25.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a 
continuació: 
 

 Enoturisme al Bages. La ruta del vi DO Pla de Bages, amb un import de 15.000 € 
 Àrees d’autocaravanes, turisme itinerant al Bages, amb un import de 5.000 € 
 Millora del posicionament del Camí Oliba, amb un import de 5.000 € 

 
Tercer. APROVAR l’ajustament comptable de l’autorització i disposició de despeses 
núm. 2103000654 corresponent a l’aportació aprovada per Junta de Govern en data 15 
d’abril de 2021 (Registre acords núm. 159/21), en el sentit d’augmentar mitjançant 
ajustament de valor, per import de deu mil euros (10.000 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb la 
part expositiva del present acord, condicionat a la modificació de crèdit núm. 12/2021. 
 
Quart. MANTENIR la resta de condicions previstes a l’acord inicial.  
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària.” 

 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat (Exp. núm. 2019/0020052).- 
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. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 156/21) de la 

Diputació de Barcelona va aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern 
de data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 677/19) i formalitzat en data 7 de 
gener de 2020, entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat. En base al Pla d’Acció anual aprovat pel Consell Plenari del Consorci en 
data 26 de novembre de 2020, i sense perjudici que es poguessin acordar 
aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa, en l’esmentat 
acord de Junta de Govern es va fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de 
cent seixanta-tres mil dos-cents vint-i-tres euros amb setanta-tres cèntims 
(163.223,73 €), per fer front a les obligacions que derivaven del Contracte 
Programa.  
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2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 
per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. 
En aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la 
sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebrien suport específic de 20.000 €. Aquest 
import es va distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 
 Turisme familiar: El canal de la puput punxetes, amb un import de 10.000,00 € 
 Turisme gastronòmic: Projecte per a la dinamització de la gastronomia del Baix 

Llobregat, amb un import de 10.000,00 € 
 

3. Atès que la Gerència de Serveis de Turisme té disponibilitat pressupostària i atès que 
l’acord de Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (registre acords núm. 156/21), 
dona la possibilitat de realitzar aportacions complementàries, es considera adient fer 
una aportació suplementària als projectes: “Turisme familiar: El canal de la puput 
punxetes” i “Turisme gastronòmic: Projecte per a la dinamització de la gastronomia 
del Baix Llobregat”. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
 
2. 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). 

 
3. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21.  

 
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. Incrementar en la quantitat de deu mil euros (10.000 €) l’aportació fixada per a 
l’any 2021 de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, aprovada per la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords 
núm. 156/21). 
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Segon. Fixar l’aportació anual en la quantitat de cent setanta-tres mil dos-cents vint-i-
tres euros amb setanta-tres cèntims (173.223,73 €), que es desglossa en els següents 
conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia  113.183,00 € 
Factor de gestió  30.040,73 € 
Projecte singular 30.000,00 € 
Total 173.223,73 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebran el suport 
específic de 30.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a continuació: 
 

 Turisme familiar: El canal de la puput punxetes, amb un import de 15.000,00 € 
 Turisme gastronòmic: Projecte per a la dinamització de la gastronomia del Baix 

Llobregat", amb un import de 15.000,00 € 
 
Tercer. APROVAR l’ajustament comptable de l’autorització i disposició de despeses 
núm. 2103000656 corresponent a l’aportació aprovada per Junta de Govern en data 15 
d’abril de 2021 (Registre acords núm. 156/21), en el sentit d’augmentar mitjançant 
ajustament de valor, per import de deu mil euros (10.000 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb la 
part expositiva del present acord, condicionat a la modificació de crèdit núm. 12/2021. 
 
Quart. MANTENIR la resta de condicions previstes a l’acord inicial.  
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària.” 

 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia (Exp. núm. 2019/0020058).- 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. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 162/21) de la 

Diputació de Barcelona va aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de 
data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 683/19) i formalitzat en data 7 de gener 
de 2020, entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia. En base 
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al Pla d’Acció anual aprovat per la Junta de Govern del Consell Comarcal en data 21 
de desembre de 2020, i sense perjudici que es poguessin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa, en l’esmentat acord de Junta 
de Govern es va fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent tretze mil sis-
cents seixanta-cinc euros amb quaranta cèntims (113.665,40 €), per fer front a les 
obligacions que derivaven del Contracte Programa.  

 
2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 

per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En 
aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud 
del Consell Comarcal l’any 2021 rebrien suport específic de 20.000 €. Aquest import 
es va distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 
 Anoia, territori d'E-bike, amb un import de 15.000 €  
 Tourism APP, amb un import de 5.000 € 

 
3. Atès que la Gerència de Serveis de Turisme té disponibilitat pressupostària i atès que 

l’acord de Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (registre acords núm. 162/21), 
dona la possibilitat de realitzar aportacions complementàries, es considera adient fer 
una aportació suplementària al projecte: “Anoia, territori d’E-bike”. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
 
2. 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). 

 
3. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21.  

 
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 
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Primer. Incrementar en la quantitat de deu mil euros (10.000 €) l’aportació fixada per a 
l’any 2021 de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, 
aprovada per la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 
162/21). 
 
Segon. Fixar l’aportació anual en la quantitat de cent vint-i-tres mil sis-cents seixanta-
cinc euros amb quaranta cèntims (123.665,40 €), que es desglossa en els següents 
conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia  83.318,00 € 
Factor de gestió  10.347,40 € 
Projecte singular 30.000,00 € 
Total 123.665,40 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 rebran 
el suport específic de 30.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a 
continuació: 
 

 Anoia, territori d'E-bike, amb un import de 25.000 €  
 Tourism APP, amb un import de 5.000 € 

 
Tercer. APROVAR l’ajustament comptable de l’autorització i disposició de despeses 
núm. 2103000651 corresponent a l’aportació aprovada per Junta de Govern en data  15 
d’abril de 2021 (Registre acords núm. 162/21), en el sentit d’augmentar mitjançant 
ajustament de valor, per import de deu mil euros (10.000 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb la 
part expositiva del present acord, condicionat a la modificació de crèdit núm. 12/2021. 
 
Quart. MANTENIR la resta de condicions previstes a l’acord inicial.  
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària.” 

 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
sol·licitud de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà, en la qual 
es demana un canvi de destí dels projectes singulars, i incrementar l’aportació 
fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al Contracte 
Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà (Exp. núm. 
2019/0020056).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta 
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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. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 160/21) de la 

Diputació de Barcelona va aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de 
data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 681/19), i formalitzat en data 7 de gener 
de 2020, entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà. En base al Pla d’Acció anual aprovat per la seva Junta General 
celebrada en data 30 de desembre de 2020, i sense perjudici que es poguessin 
acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa, en 
l’esmentat acord de Junta de Govern es va fixar l’aportació per a l’any 2021 en la 
quantia de cent trenta-vuit mil nou-cents setanta-dos euros amb dotze cèntims 
(138.972,12 €), per fer front a les obligacions que derivaven del Contracte Programa.  

 
2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 

per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En 
aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud 
de l’Agència l’any 2021 rebrien suport específic de 20.000 €. Aquest import es va 
distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 
 Festival Solsticis, amb un import de 10.000 €. 
 Més que turisme, amb un import de 5.000 €. 
 Escape tourism, el joc interactiu per visitar el Berguedà amb família, amb un 

import de 5.000 €. 
 
3. L’Agència de Desenvolupament del Berguedà ha sol·licitat que els recursos destinats 

inicialment, als projectes singulars Festival Solsticis i Escape tourism, el joc interactiu 
per visitar el Berguedà amb família es destinin al projecte singular Més que turisme. 

 
4. La Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la petició, i per tant, procedeix 

a acceptar que el projecte singular Més que turisme rebi el total de l’assignació 
destinada inicialment a projectes singulars per a 2021.  

 
5. Atès que la Gerència de Serveis de Turisme té disponibilitat pressupostària i atès que 

l’acord de Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (registre acords núm. 160/21), 
dona la possibilitat de realitzar aportacions complementàries, es considera adient 
suplementar l’aportació al projecte Més que turisme. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
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2. 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). 

 
3. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21.  

 
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. ACCEPTAR la sol·licitud de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà on es 
demana modificar els projectes singulars que rebran suport i que estan inclosos a 
l'aportació corresponent a l'any 2021, aprovada per Acord de Junta de Govern 15 d’abril 
de 2021 (Registre acords núm. 160/21), en el sentit que l'aportació prevista per als 
projectes singulars Festival Solsticis i Escape tourism, el joc interactiu per visitar el 
Berguedà amb família passin al projecte singular Més que turisme.  
 
Segon. INCREMENTAR en la quantitat de deu mil euros (10.000 €) l’aportació fixada 
per a l’any 2021 de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa, formalitzat en data 
7 de gener de 2020, entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà, aprovada per la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 
(Registre acords núm. 160/21). 
 
Tercer. FIXAR l’aportació anual en la quantitat de cent quaranta-vuit mil nou-cents 
setanta-dos euros amb dotze cèntims (148.972,12 €), que es desglossa en els següents 
conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia  101.869,00 € 
Factor de gestió  17.103,12 € 
Projecte singular 30.000,00 € 
Total 148.972,12 € 

 
El projecte singular que, d’acord amb la sol·licitud de l’Agència l’any 2021, rebrà el suport 
específic de 30.000 €, serà el que s’indica a continuació: 
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 Més que turisme, amb un import de 30.000 € 

 
Quart. REDUIR l’autorització i disposició de la despesa aprovada per la Junta de Govern 
de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 160/21) en la quantia de quinze mil 
euros (15.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700, 
corresponents als projectes singulars “Festival Solsticis” i “Escape tourism, el joc 
interactiu per visitar el Berguedà amb família”. 
 
Cinquè. INCREMENTAR l’autorització i disposició de la despesa aprovada per la Junta 
de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 160/21) en la quantia de 
(25.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700, una vegada 
comptabilitzada la reducció anterior i condicionat a la modificació de crèdit núm. 
12/2021. 
 
Sisè. MANTENIR la resta de condicions previstes a l’acord inicial.  
 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vuitè. NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària.” 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (Exp. núm. 
2019/0020054).- 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. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 158/21) de la 

Diputació de Barcelona va aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de 
data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 679/19) i formalitzat en data 10 de 
gener de 2020, entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf. En base al Pla d’Acció anual aprovat per la Presidència de 
l’Agència en data 12 de gener de 2021, i sense perjudici que es poguessin acordar 
aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa, en l’esmentat 
acord de Junta de Govern es va fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de 
cent quaranta mil sis-cents cinc euros amb trenta-tres cèntims (140.605,33 €), per fer 
front a les obligacions que derivaven del Contracte Programa.  
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2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 
per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En 
aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud 
de l’Agència l’any 2021 rebrien suport específic de 15.000 €. Aquest import es va 
distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 
 Garraf Turisme Gourmet, amb un import de 10.000,00 € 
 Garraf Sona, amb un import de 5.000,00 €. 

 
3. Atès que la Gerència de Serveis de Turisme té disponibilitat pressupostària i atès que 

l’acord de Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (registre acords núm. 158/21), 
dona la possibilitat de realitzar aportacions complementàries, es considera adient fer 
una aportació suplementària al projecte: “Garraf Turisme Gourmet”. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
 
2. 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). 

 
3. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21.  

 
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. Incrementar en la quantitat de cinc mil euros (5.000 €) l’aportació fixada per a 
l’any 2021 de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 10 
de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf, aprovada per la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 
(Registre acords núm. 158/21). 
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Segon. Fixar l’aportació anual en la quantitat de cent quaranta-cinc mil sis-cents cinc 
euros amb trenta-tres cèntims (145.605,33 €), que es desglossa en els següents 
conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia  113.183,00 € 
Factor de gestió  12.422,33 € 
Projecte singular 20.000,00 € 
Total 145.605,33 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud de l’Agència l’any 2021 rebran el suport 
específic de 20.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a continuació: 
 

 Garraf Turisme Gourmet, amb un import de 15.000,00 €. 
 Garraf Sona, amb un import de 5.000,00 €. 

 
Tercer. APROVAR l’ajustament comptable de l’autorització i disposició de despeses 
núm. 2103000659 corresponent a l’aportació aprovada per Junta de Govern en data 15 
d’abril de 2021 (Registre acords núm. 158/21), en el sentit d’augmentar mitjançant 
ajustament de valor, per import de cinc mil euros (5.000 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb la 
part expositiva del present acord, condicionat a la modificació de crèdit núm. 12/2021. 
 
Quart. MANTENIR la resta de condicions previstes a l’acord inicial.  
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària.” 

 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
sol·licitud del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, en la qual es 
demana un canvi de destí dels projectes singulars, i incrementar l’aportació fixada 
per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa 
formalitzat en data 27 de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme (Exp. núm. 2019/0020062).- 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. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 164/21) de la 

Diputació de Barcelona va aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern 
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de data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 686/19) i formalitzat en data 27 de 
gener de 2020, entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme. En base al Pla d’Acció anual aprovat per la Junta General del 
Consorci en data 9 de desembre de 2020, i sense perjudici que es poguessin 
acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa, en 
l’esmentat acord de Junta de Govern es va fixar l’aportació per a l’any 2021 en la 
quantia de cent seixanta mil cinc-cents nou euros amb quaranta-dos cèntims 
(160.509,42 €), per fer front a les obligacions que derivaven del Contracte 
Programa.  

 
2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 

per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. 
En aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la 
sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebrien suport específic de 20.000 €. Aquest 
import es va distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 
 Creació d’experiències i de producte turístic al Maresme, amb un import de 

10.000 € 
 Sabors de mar i de munt, amb un import de 5.000 €  
 Digitalització i monitorització de l’activitat turística, amb un import de 5.000 €  

 
3. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha sol·licitat que els recursos 

destinats inicialment al projecte singular “Sabors de mar i de munt” es destinin al 
projecte singular de nova creació “Campanya Publicitària 2021” i que s’incrementi 
en 5.000,00 €. 

 
4. La Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la petició, i per tant, 

procedeix a acceptar que el projecte singular de nova creació Campanya 
Publicitària 2021 rebi els recursos destinats inicialment al projecte singular Sabors 
de mar i de munt, a més de rebre, també, una aportació suplementària de 5.000 €. 

 
5. Atès que la Gerència de Serveis de Turisme té disponibilitat pressupostària i atès que 

l’acord de Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (registre acords núm. 164/21), 
dona la possibilitat de realitzar aportacions complementàries, es considera adient fer 
una aportació suplementària al projecte singular Digitalització i monitorització de 
l’activitat turística i al projecte singular de nova creació Campanya Publicitària 2021. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
 
2. 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, 
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(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). 

 
3. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21.  

 
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. ACCEPTAR la sol·licitud del Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme on es demana que els recursos del projecte singular que rebia suport i que 
estava inclòs a l'aportació corresponent a l'any 2021, aprovada per Acord de Junta de 
Govern 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 164/21), Sabors de mar i de munt es 
destinin al projecte singular de nova creació Campanya Publicitària 2021, a més de rebre 
també una aportació suplementària de 5.000 €. 
 
Segon. INCREMENTAR en la quantitat de deu mil euros (10.000 €) l’aportació fixada 
per a l’any 2021 de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa, formalitzat en data 
27 de gener de 2020, entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, aprovada per la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 
(Registre acords núm. 164/21). 
 
Tercer. FIXAR l’aportació anual en la quantitat de cent setanta mil cinc-cents nou euros 
amb quaranta-dos cèntims (170.509,42 €), que es desglossa en els següents conceptes 
i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia  113.183,00 € 
Factor de gestió  27.326,42 € 
Projecte singular 30.000,00 € 
Total 170.509,42 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebran el suport 
específic de 30.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a continuació: 
 

 Creació d’experiències i de producte turístic al Maresme, amb un import de 
10.000 € 
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 Campanya publicitària 2021, amb un import de 10.000 €  
 Digitalització i monitorització de l’activitat turística, amb un import de 10.000 €  

 
Quart. REDUIR l’autorització i disposició de la despesa aprovada per la Junta de Govern 
de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 164/21) en la quantia de cinc mil euros 
(5.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46700, 
corresponents al projecte singular “Sabors de mar i de munt”. 
 
Cinquè. INCREMENTAR l’autorització i disposició de la despesa aprovada per la Junta 
de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 164/21) en la quantia de 
quinze mil euros (15.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46700, una vegada comptabilitzada la reducció anterior i condicionat a 
la modificació de crèdit núm. 12/2021. 
 
Sisè. MANTENIR la resta de condicions previstes a l’acord inicial.  
 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vuitè. NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària.” 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 20 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona (Exp. núm. 2019/0020051).- 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. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 155/21) de la 

Diputació de Barcelona va aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern 
de data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 676/19) i formalitzat en data 20 de 
gener de 2020, entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona. En 
base al Pla d’Acció anual aprovat pel Consell General del Consell Comarcal en data 
2 de desembre de 2020, i sense perjudici que es poguessin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa, en l’esmentat acord de Junta 
de Govern es va fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent quaranta-un 
mil cent seixanta-cinc euros amb cinquanta cèntims (141.165,50 €), per fer front a 
les obligacions que derivaven del Contracte Programa.  

 
2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 

per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. 
En aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la 
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sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 rebrien suport específic de 20.000 €. 
Aquest import es va distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 
 Suport en la planificació i gestió d’espais d’interès turístic, amb un import de 

10.000,00 € 
 Turisme accessible, amb un import de 5.000,00 € 
 Camí Oliba, amb un import de 5.000,00 €. 

 
3. Atès que la Gerència de Serveis de Turisme té disponibilitat pressupostària i atès que 

l’acord de Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (registre acords núm. 155/21), 
dona la possibilitat de realitzar aportacions complementàries, es considera adient fer 
una aportació suplementària a projectes que inicialment no van rebre suport: “Fet a 
Osona” i “Osoning”. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
 
2. 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). 

 
3. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21.  

 
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. Incrementar en la quantitat de deu mil euros (10.000 €) l’aportació fixada per a 
l’any 2021 de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa, formalitzat en data 20 
de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, 
aprovada per la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 
155/21). 
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Segon. Fixar l’aportació anual en la quantitat de cent cinquanta-un mil cent seixanta-
cinc euros amb cinquanta cèntims (151.165,50 €), que es desglossa en els següents 
conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia  99.767,00 € 
Factor de gestió  21.398,50 € 
Projecte singular 30.000,00 € 
Total 151.165,50 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 rebran 
el suport específic de 30.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a 
continuació: 
 

 Suport en la planificació i gestió d’espais d’interès turístic, amb un import de 
10.000,00 € 

 Turisme accessible, amb un import de 5.000,00 € 
 Camí Oliba, amb un import de 5.000,00 € 
 Fet a Osona, amb un import de 5.000,00 € 
 Osoning, amb un import de 5.000,00 € 

 
Tercer. APROVAR l’ajustament comptable de l’autorització i disposició de despeses 
núm. 2103000662 corresponent a l’aportació aprovada per Junta de Govern en data 15 
d’abril de 2021 (Registre acords núm. 155/21), en el sentit d’augmentar mitjançant 
ajustament de valor, per import de deu mil euros (10.000 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb la 
part expositiva del present acord, condicionat a la modificació de crèdit núm. 12/2021. 
 
Quart. MANTENIR la resta de condicions previstes a l’acord inicial.  
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària.” 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès (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: 
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“ 
1. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 163/21) de la 

Diputació de Barcelona va aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de 
data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 684/19) i formalitzat en data 10 de 
gener de 2020, entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística 
del Penedès. En base al Pla d’Acció anual aprovat per l’Assemblea General del 
Consorci en data 26 de novembre de 2020, i sense perjudici que es poguessin 
acordar aportacions complementàries en el marc del Contracte Programa, en 
l’esmentat acord de Junta de Govern es va fixar l’aportació per a l’any 2021 en la 
quantia de cent vint-i-vuit mil quatre-cents setanta-tres euros amb cinquanta-quatre 
cèntims (128.473,54 €), per fer front a les obligacions que derivaven del Contracte 
Programa.  

 
2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 

per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En 
aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud 
del Consorci l’any 2021 rebrien suport específic de 20.000 €. Aquest import es va 
distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 
 Pel forat del pany. Audioguies i Secrets, amb un import de 20.000 € 

 
3. Atès que la Gerència de Serveis de Turisme té disponibilitat pressupostària i atès que 

l’acord de Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (registre acords núm. 163/21), 
dona la possibilitat de realitzar aportacions complementàries, es considera adient fer 
una aportació suplementària al projecte: “Pel forat del pany. Audioguies i Secrets”. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
 
2. 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). 

 
3. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
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Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21.  

 
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. Incrementar en la quantitat de deu mil euros (10.000 €) l’aportació fixada per a 
l’any 2021 de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 10 
de gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística 
del Penedès, aprovada per la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre 
acords núm. 163/21). 
 
Segon. Fixar l’aportació anual en la quantitat de cent trenta-vuit mil quatre-cents 
setanta-tres euros amb cinquanta-quatre cèntims (138.473,54 €), que es desglossa en 
els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia  86.036,00 € 
Factor de gestió  22.437,54 € 
Projecte singular   30.000,00 € 
Total 138.473,54 € 

 
El projecte singular que d’acord amb la sol·licitud del Consorci l’any 2021 rebrà el suport 
específic de 30.000 €, és: 
 
 Pel forat del pany. Audioguies i Secrets, amb un import de 30.000 €.  
 
Tercer. APROVAR l’ajustament comptable de l’autorització i disposició de despeses 
núm. 2103000649 corresponent a l’aportació aprovada per Junta de Govern en data 15 
d’abril de 2021 (Registre acords núm. 163/21), en el sentit d’augmentar mitjançant 
ajustament de valor, per import de deu mil euros (10.000 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46700 del pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb la 
part expositiva del present acord, condicionat a la modificació de crèdit núm. 12/2021. 
 
Quart. MANTENIR la resta de condicions previstes a l’acord inicial.  
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària.” 
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49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal 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. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 161/21) de la 

Diputació de Barcelona va aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de 
data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 682/19) i formalitzat en data 7 de gener 
de 2020, entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
En base al Pla d’Acció anual aprovat per la Presidència del Consell Comarcal en data 
24 de desembre de 2020, i sense perjudici que es poguessin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa, en l’esmentat acord de Junta 
de Govern es va fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent quaranta-cinc 
mil vuitanta-vuit euros amb vuitanta-dos cèntims (145.088,82 €), per fer front a les 
obligacions que derivaven del Contracte Programa.  

 
2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 

per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En 
aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud 
del Consell Comarcal l’any 2021 rebrien suport específic de 20.000 €. Aquest import 
es va distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 
 El turisme industrial al Vallès Occidental: estructuració, dinamització i pla de 

recuperació i condicionament de futurs, amb un import de 20.000 €. 
 

3. Atès que la Gerència de Serveis de Turisme té disponibilitat pressupostària i atès que 
l’acord de Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (registre acords núm. 161/21), 
dona la possibilitat de realitzar aportacions complementàries, es considera adient fer 
una aportació suplementària al projecte: “El turisme industrial al Vallès Occidental: 
estructuració, dinamització i pla de recuperació i condicionament de futurs”. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
 
2. 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 
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i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 

 
3. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21.  

 
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. Incrementar en la quantitat de deu mil euros (10.000 €) l’aportació fixada per a 
l’any 2021 de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, aprovada per la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords 
núm. 161/21). 
 
Segon. Fixar l’aportació anual en la quantitat cent cinquanta-cinc mil vuitanta-vuit euros 
amb vuitanta-dos cèntims (155.088,82 €), que es desglossa en els següents conceptes 
i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia  113.183,00 €  
Factor de gestió    11.905,82 € 
Projecte singular   30.000,00 € 
Total 155.088,82 € 

 
El projecte singular d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 que rebrà 
el suport específic de 30.000 € és: 
 

 El turisme industrial al Vallès Occidental: estructuració, dinamització i pla de 
recuperació i condicionament de futurs, amb un import de 30.000 € 

 
Tercer. APROVAR l’ajustament comptable de l’autorització i disposició de despeses 
núm. 2103000663 corresponent a l’aportació aprovada per Junta de Govern en data 15 
d’abril de 2021 (Registre acords núm. 161/21), en el sentit d’augmentar mitjançant 
ajustament de valor, per import de deu mil euros (10.000 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb la 
part expositiva del present acord, condicionat a la modificació de crèdit núm. 12/2021. 
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Quart. MANTENIR la resta de condicions previstes a l’acord inicial.  
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària.” 

 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar 
l’aportació fixada per a l’any 2021, per part de la Diputació de Barcelona, al 
Contracte Programa formalitzat en data 7 de gener de 2020 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental (Exp. núm. 2019/0020053).- 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. En data 15 d’abril de 2021 la Junta de Govern (Registre acords núm. 157/21) de la 

Diputació de Barcelona va aprovar els criteris per establir l’aportació per a l’any 2021 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa aprovat per Junta de Govern de 
data 19 de desembre de 2019 (núm. Registre 678/19) i formalitzat en data 7 de gener 
de 2020, entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
En base al Pla d’Acció anual aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 18 de 
novembre de 2020, i sense perjudici que es poguessin acordar aportacions 
complementàries en el marc del Contracte Programa, en l’esmentat acord de Junta 
de Govern es va fixar l’aportació per a l’any 2021 en la quantia de cent quaranta-
quatre mil cinc-cents trenta-tres euros amb dinou cèntims (144.533,19 €), per fer front 
a les obligacions que derivaven del Contracte Programa.  

 
2. L’acord quart de l’esmentat acord, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos 

per a l’any 2021. L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En 
aquest mateix acord es va fixar que els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud 
del Consell Comarcal l’any 2021 rebrien suport específic de 15.000 €. Aquest import 
es va distribuir de la forma que s’indica a continuació: 

 
 Campanya de comunicació, amb un import de 15.000 € 

 
3. Atès que la Gerència de Serveis de Turisme té disponibilitat pressupostària i atès que 

l’acord de Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (registre acords núm. 157/21), 
dona la possibilitat de realitzar aportacions complementàries, es considera adient fer 
una aportació suplementària al projecte: “Campanya de comunicació”. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
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2. 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). 

 
3. L’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l’apartat 3.4.k.3 de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21.  

 
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. Incrementar en la quantitat de deu mil euros (10.000 €) l’aportació fixada per a 
l’any 2021 de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa, formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
aprovada per la Junta de Govern de data 15 d’abril de 2021 (Registre acords núm. 
157/21). 
 
Segon. Fixar l’aportació anual en la quantitat de cent cinquanta-quatre mil cinc-cents 
trenta-tres euros amb dinou cèntims (154.533,19 €), que es desglossa en els següents 
conceptes i imports: 
 

Concepte Import 
Factor de garantia  113.183,00 € 
Factor de gestió  16.350,19 € 
Projecte singular 25.000,00 € 
Total 154.533,19 € 

 
Els projectes singulars d’acord amb la sol·licitud del Consell Comarcal l’any 2021 rebran 
el suport específic de 25.000 €. Aquest import es distribuirà de la forma que s’indica a 
continuació: 
 
 Campanya de comunicació, amb un import de 25.000 € 
 
Tercer. APROVAR l’ajustament comptable de l’autorització i disposició de despeses 
núm. 2103000664 corresponent a l’aportació aprovada per Junta de Govern en data 15 
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d’abril de 2021 (Registre acords núm. 157/21), en el sentit d’augmentar mitjançant 
ajustament de valor, l’import de deu mil euros (10.000 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/46500 del pressupost de l’exercici 2021, d’acord amb la 
part expositiva del present acord, condicionat a la modificació de crèdit núm. 12/2021. 
 
Quart. MANTENIR la resta de condicions previstes a l’acord inicial.  
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta aportació a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’entitat beneficiària.” 

 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació i 
sol·licitud d’adhesió de la Diputació de Barcelona, a l’agrupació RED DE 
DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (Red 
DTI-CV), entitat sense personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre, 
coordinada per l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (INVAT.TUR) que 
depèn de Turisme de la Comunitat Valenciana, en la condició de membres 
acadèmics associats, com a líder del projecte europeu “Sustainable Tourism” en 
el marc del programa INTERREG MED, i acceptar el seu reglament de 
funcionament i documents d’adhesió (Exp. núm. 2021/0010694).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. L’Agència Valenciana del Turisme, entitat de dret públic, que pertany al sector públic 

instrumentat e integrat en el sector en el sector públic administratiu, va ser creada 
d’acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Es va modificar la seva 
denominació a Turisme Comunitat Valenciana en virtut de la Llei 15/2018, de 7 de 
juliol, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.  

 
2. De conformitat amb l’article 12.2 de la Llei 15/2018, de 7 de juliol, Turisme Comunitat 

Valenciana conforma l’ens públic de la Generalitat a qui correspon el foment i 
execució de la política turística de la Comunitat Valenciana. Té personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats i està dotat 
d’autonomia econòmica. 

 
3. L’article 47.4 de la Llei 15/2018, de 7 de juliol, abans esmentada, estableix que 

l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (Invat.tur) és el centre adscrit al 
departament competent en matèria de turisme, especialitzat en la generació i 
transferència de coneixement turístic i una plataforma de trobada dels agents del 
sector turístic per al desenvolupament de projectes d’R+D+I, i l’adaptació a les noves 
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tendències del mercat turístic que s’ocupa de l’impuls a la investigació, el 
desenvolupament tecnològic i de la innovació en el sector turístic.  

 
4. La Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana (en endavant 

Red DTI-CV), és una agrupació de destins turístics sense personalitat jurídica i sense 
ànim de lucre. Té per objecte impulsar i consolidar un marc de gestió del turisme, 
coherent amb l'estratègia i el model de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la 
Comunitat Valenciana (DTI-CV), a través de la consolidació d'una Xarxa autonòmica 
que afavoreixi el diàleg i la col·laboració entre els membres, per tal de facilitar 
l'evolució de la planificació i gestió de les destinacions turístiques basant-se el model 
DTI-CV. L'Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (INVAT·TUR), que depèn de 
Turisme de la Comunitat Valenciana, és l'organisme encarregat de la coordinació de 
la Xarxa. L'organització interna i el funcionament de la Xarxa apareixen reflectits en 
el Reglament de la Xarxa DTI-CV.  

 
Per assolir aquest objectiu promourà: 

 
a) La generació de sinèrgies associades als diferents eixos del model DTI-CV, a 

l’objecte d’impulsar la millora contínua de la planificació i gestió del territori 
turístic de la Comunitat Valenciana.  

b) La digitalització de l’activitat turística en l’àmbit públic com a eina per a la millora 
i eficàcia en la gestió turística dels destins. 

c) El manteniment del caràcter pioner de la Comunitat Valenciana en el 
desenvolupament dels destins turístics intel·ligents, garantint un projecte que 
integri a tot el territori valencià i impossibiliti la bretxa digital entre els destins 
rurals i els urbans. 

d) La innovació i el coneixement, recolzats en les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC), les claus sobre les que es fonamentarà el progrés dels 
destins turístics en els pròxims anys, fent més fàcil la convivència entre 
residents, visitants i turistes, generant per tal d’atreure talent humà i creant un 
nou teixit econòmic d’alt valor afegit. 

e) La cooperació en el sector públic, el privat i entre tots dos, la col·laboració social 
sense exclusions i el desenvolupament del treball en xarxa com elements 
fonamentals, que permeten desenvolupar entre tots un espai innovador que 
fomenti el talent, les oportunitats i la qualitat en els destins turístics. 

 
5. La Red DTI-CV es configura com una Xarxa d’àmbit autonòmic en què tenen cabuda 

membres titulars (destinacions turístiques locals i supramunicipals), membres 
col·laboradors (empreses, associacions i federacions empresarials) i membres 
acadèmics (institucions, associacions i universitats), sent tots ells representatius del 
territori i que lideren els sistemes d’innovació turística, fomentant Xarxes locals 
d’agents relacionats amb la investigació i la innovació turística. Així, hi ha tres 
tipologies de membres:  

 
a. Titulars: destinacions turístiques locals o supramunicipals. 
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b. Membres col·laboradors: empreses tecnològiques i de consultoria, 
associacions i federacions empresarials. 

c. Membres acadèmics associats: institucions, centres d’investigació i 
universitats. 

 
6. Atès que un dels objectius de la Gerència de Serveis de Turisme és promoure el 

desenvolupament econòmic dels municipis de la província de Barcelona a través del 
sector turístic, vetllant per mantenir un equilibri harmònic entre aquest 
desenvolupament i els entorns socioculturals i ambientals en els quals es 
desenvolupa. Aquest desenvolupament turístic ha de ser sostenible, promovent 
polítiques i accions que integrin aspectes econòmics, socials, culturals i ambientals a 
favor de la millora de la sostenibilitat de les empreses i els destins. 

 
7. La Diputació de Barcelona participa des de l’any 2015 en les convocatòries 

INTERREG MED de la Unió Europea que tenen com a objectiu protegir i promoure 
els recursos naturals i culturals del Mediterrani. Aquesta participació permet integrar 
el desenvolupament del turisme sostenible en estratègies més àmplies, afavorir una 
gestió del turisme sostenible i responsable a la destinació, millorar el coneixement 
del sector aprofitant els resultats dels projectes i contribuir amb experiències pròpies 
sobre la temàtica, tenir una visió de les estratègies de diversificació en les diferents 
àrees del Mediterrani, i gestionar els riscos ambientals relacionats amb les activitats 
turístiques. 

 
8. La Diputació de Barcelona vol formar part d’aquesta Red DTI-CV amb la tipologia de 

membres acadèmics associats en tant que, a través de la Gerència de Serveis de 
Turisme, lidera el projecte europeu “Sustainable Tourism” en el marc del programa 
INTERREG MED. 

 
9. Aquesta tipologia comporta els següents beneficis, drets i obligacions (art 26, 27 i 28 

respectivament del Reglament): 
 

En quant als beneficis, totes les tipologies tenen els mateixos: 
 
 Participació en activitats organitzades per la Red DTI-CV  
 Ús del distintiu de membre adherit a la Red DTI-CV  
 Promoció i visibilitat a través de canals i mitjans online de la Red DTI-CV.  
 Obtenció d’informació i coneixement sobre l’elaboració i posada en marxa 

d’estratègies i plans DTI.  
 Assistència tècnica per part de l’Oficina DTI-CV  
 

A més, com a drets:  
 
 Rebre informació en relació amb els acords adoptats pels òrgans de 

l’Agrupació. 
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 Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva en ordre al millor 
compliment de les finalitats de l’Agrupació. 

 Separar-se voluntàriament de l’Agrupació en qualsevol moment, sense 
prejudici dels compromisos adquirits pendents del seu acompliment. 

 Ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i del desenvolupament 
de la seva activitat. 

 Ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries en contra 
seva i a ser informat dels fets de donin lloc a tals mesures, havent de ser motivat 
l’acord que, en el seu cas, imposi la sanció. 

 Impugnar els acords dels òrgans de l’Agrupació que estimi contraris a la Llei o 
al Reglament.  

 
En quant a les obligacions dels membres acadèmics associats (institucions, centres 
d’investigació i universitats): 

 
 Deuran participar en projectes i/o grups de treball quan la Secretaria així ho 

requereixi. 
 Deuran comptar amb els destins de la Xarxa DTI-CV per al disseny i 

desenvolupament de projectes i línies d’investigació. 
 Deuran presentar la seva proposta de treball amb els destins en el moment de 

sol·licitar la seva adhesió a la Xarxa DTI-CV, que deurà contemplar una durada 
màxima d’un any i que serà renovada en el darrer trimestre de l’any. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist el “Reglamento de funcionamiento de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes 

de la Comunitat Valenciana Red DTI-CV”, de març de 2021, el document d’adhesió 
per a institucions (Documento de adhesión para instituciones), i el “Código Ético 
Turismo Valenciano” que s’adjunten com a annexos I, II i III respectivament. 

 
2. D’acord amb l’article 1 del seu Reglament, aquesta agrupació es constitueix sense 

personalitat jurídica i sense ànim de lucre. L’article 25 estableix el procés d’adhesió i 
permanència. Els que desitgin incorporar-se a l’Agrupació, ho sol·licitaran per escrit 
mitjançant la remissió del document d’adhesió corresponent, adreçat a la 
Presidència, que en el cas de la tipologia de Membres acadèmics associats, haurà 
d’anar acompanyat del document d’adhesió per a institucions, centres d’investigació 
i universitats, en el qual es proposaran les principals línies d’actuació, de la seva 
col·laboració amb la Red DTI-CV, acompanyat del document d’adhesió al Código 
Ético del Turismo la Comunitat Valenciana. 

 
3. La Presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k 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 
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Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB 
de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, (publicat al 
BOPB de 31.05.21). 

 
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 I SOL·LICITAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona, a través de 
la Gerència de Serveis de Turisme, en la RED DE DESTINOS TURÍSTICOS 
INTELIGENTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (Red DTI-CV), entitat sense 
personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre, coordinada per l’Institut Valencià de 
Tecnologies Turístiques (INVAT.TUR) que depèn de Turisme de la Comunitat 
Valenciana, en la condició de membres acadèmics associats, com a líder del projecte 
europeu “Sustainable Tourism” en el marc del programa INTERREG MED, acceptar el 
seu reglament de funcionament (Reglamento de funcionamiento de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana Red DTI-CV (marzo de 2021)), i 
formalitzar el document d’adhesió per a institucions (Documento de adhesión para 
instituciones), i el document de “Còdigo Ético Turismo Valenciano” d’acord amb la 
documentació que s’adjunta com a annexos I, II i III, respectivament. 
 
Segon. AUTORITZAR a la diputada delegada de Turisme de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, per a la signatura dels documents 
necessaris per a l’adhesió.  
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de 
la Comunitat Valenciana (Red DTI-CV), a l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques 
(INVAT·TUR) i a Turisme Comunitat Valenciana als efectes del seu coneixement.” 
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52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació la 
formalització del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona el 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el 
Departament d’Empresa i Treball i el Servei Català de Trànsit de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per a la realització del 7è Congrés Internacional de la Bicicleta, el 
18è Congrés Ibèric La Bicicleta y la Ciudad i l’EuroVelo and Cycling Tourism 
Conference l’any 2021 (Exp. núm. 2021/0014988).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat el “Pla d’actuació de mandat 2020- 

2023” que és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que 
donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies 
d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu 
abast. El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació s’ha dissenyat per 
orientar estratègicament les eines de planificació operativa de la corporació, que 
són el pressupost corporatiu i el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals; i 
desplegarà una estratègia realista i, alhora, transformadora cap a un 
desenvolupament sostenible seguint els principis i objectius de l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides, així com de la Nova Agenda Urbana, mitjançant el treball en 
xarxa i la transversalitat. En aquest sentit, el document fixa els eixos de les 
polítiques públiques de les àrees corporatives de la Diputació per aquest període, i 
entre d’altres, l’objectiu de modernitzar sectors econòmics tradicionals, explorant 
nous models més sostenibles, aprofitant el potencial urbà que té la demarcació i 
valorant les oportunitats que obre la transformació digital i la transició energètica.  
 
En l’àmbit del turisme, es vol consolidar la política pròpia de la Diputació de 
Barcelona en matèria de turisme, així com les seves principals línies d’activitat, que 
passen per l’impuls d’un turisme sostenible i responsable, el suport de la gestió 
turística local i comarcal, la promoció de la destinació Barcelona, amb les marques 
turístiques oficials (Barcelona, Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona) en els àmbits nacional i internacional sobre la base de l’Estratègia de 
Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona i la dinamització del sector turístic 
(privat i públic) de la província per tal de millorar-ne l’oferta turística. 
 

2. La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona treballa a favor 
del desenvolupament social i econòmic dels 311 municipis de la província a través 
del sector del turisme. Els objectius principals que defineixen de forma genèrica la 
missió de la Gerència de Serveis de Turisme són el suport a les polítiques de 
municipis i altres entitats territorials, així com la promoció i creació de productes 
turístics. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

3. El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’ara endavant VPD, és l’organisme 
del Govern català encarregat d’impulsar les polítiques vinculades amb la mobilitat i 
la sostenibilitat, entre les quals es troba l’impuls de mesures per assolir una mobilitat 
més sostenible i segura en tot l’àmbit de Catalunya. 
 
En aquesta línia, des del VPD es promouen moltes accions vinculades a la promoció 
de la bicicleta com a mitjà de transport per a la mobilitat quotidiana, l’esport, el lleure 
i el turisme. Així cal destacar l’elaboració de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 
2025, la coordinació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, la promoció 
de la creació de noves vies i rutes ciclistes, entre d’altres. 

 
A més, per assolir aquests objectius el VPD s’ha dotat d’un instrument de 
participació de totes les organitzacions, tant públiques com de la societat civil, 
vinculades al món de la bicicleta. Aquest òrgan de participació és la Mesa de la 
Bicicleta, on són representades les diverses administracions públiques, les 
federacions, les associacions d’usuaris, els sectors empresarials i organitzacions 
no governamentals, totes elles dedicades a la promoció de l’ús de la bicicleta en els 
seus diferents vessants. 

 
En aquest marc de col·laboració de la Mesa de la Bicicleta, el VPD ha promogut, 
des de 2006, la celebració de congressos de la bicicleta a diferents punts del territori 
català i centrats en el cicloturisme i la mobilitat urbana: 

 
 El 1r Congrés es va celebrar a Barcelona el 2006 
 El 2n Congrés va tenir lloc a l’Hospitalet de Llobregat l’any 2008 
 El 3r Congrés es va celebrar a Lleida el 2010 
 El 4t Congrés va tenir lloc a Sant Cugat del Vallès el 2012 
 El 5è Congrés va tenir lloc a Girona el 2015 
 El 6è Congrés es va celebrar a Reus el 2017 

 
El VPD vol impulsar la celebració del 7è Congrés Internacional de la Bicicleta a la 
ciutat de Barcelona durant la tardor del 2021. 

 
4. El Servei Català de Trànsit és l’organisme del Govern català encarregat de 

dissenyar i executar polítiques de seguretat viària a Catalunya i entre les seves 
prioritats hi ha la difusió i la promoció de l’ús de la bicicleta en tant que aquest 
vehicle és un dels protagonistes creixents dels desplaçaments que es fan sobretot 
a les ciutats de Catalunya però també, i cada cop més, a les zones periurbanes i 
interurbanes.  
 
El Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020, en l’objectiu 1, posa de relleu la 
protecció dels usuaris més vulnerables de la mobilitat amb l’impuls d’entorns i 
actituds de convivència i respecte mutu entre conductors de turismes, vehicles 
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pesants, motoristes, bicicletes i vianants. També en l’objectiu 5, aquest Pla 
Estratègic remarca la importància de l’educació i la formació en seguretat viària al 
llarg del cicle vital. 

 
El Pla de Seguretat Viària 2017-2019, l’últim d’aquestes característiques aprovat 
pel Govern i que concreta els objectius del pla estratègic esmentat, estableix en el 
seus punts 1.3.1.6 a 1.3.1.9 el seguiment del pla d’actuacions de carreteres 
compartides, la promoció de mitjans de convivència entre ciclistes, automòbils, 
motocicletes i vianants en l’àmbit urbà, la promoció de la visibilitat dels ciclistes i la 
participació en la Mesa de la Bicicleta, i en el seu punt 5.1.1.2, corresponent també 
a l’objectiu estratègic de facilitar l’aprenentatge de la seguretat viària al llarg de tot 
el cicle vital, la promoció i el suport a les intervencions d’educació per a la mobilitat 
segura. 

 
En aquest sentit, i davant d’un nou escenari sobre el qual cal actuar i prendre 
mesures ambicioses i adreçades a conduir la ciutadania cap a l’anomenada Visió 
Zero, tal com explicita el mandat de la Unió Europea com a nostre referent 
continental, és a dir, l’absència total de víctimes mortals i ferits greus amb seqüeles 
de per vida en l’horitzó 2050, el Servei Català de Trànsit i el Departament d’Interior, 
conjuntament amb diputacions i món local, ha impulsat el Pacte Nacional per a la 
Mobilitat Segura i Sostenible per construir una resposta unívoca als nous reptes. El 
Pacte busca garantir una mobilitat més segura, sostenible, activa i saludable per a 
tothom, i és precisament això, el que els diferents organismes internacionals, 
europeus, estatals i nacionals volen aconseguir, traçant objectius en aquest sentit. 

 
És per això que el Servei Català de Trànsit té particular interès a participar en 
l’organització del 7è Congrés Internacional de la Bicicleta, el 18è Congrés Ibèric La 
Bicicleta y la Ciudad i l’EuroVelo and Cycling Tourism Conference l’any 2021. 

 
5. L’Ajuntament de Barcelona, el qual en els darrers anys està promovent activament 

actuacions d’ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat i de promoció de la 
mobilitat en bicicleta, té interès en que la ciutat de Barcelona sigui seu 
d’esdeveniments que promoguin l’ús de la bicicleta a la ciutat i projectin 
internacionalment la imatge de Barcelona com a ciutat amb una mobilitat sostenible, 
activa i segura i com a referent a nivell cicloturístic gràcies a les rutes EuroVelo8 i 
Vies Blaves, que passen per la ciutat, així com per la InterCatalunya, amb la qual 
es pot connectar mitjançant les anteriors.  

 
6. La Federació d’Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya (FEM BICI) ha 

sol·licitat el suport al VPD i als ens locals de l’àmbit de Barcelona, integrants tots 
ells de la Mesa de la Bicicleta, per a organitzar l’any 2021, amb seu a Barcelona, el 
18è Congres Ibèric La Bicicleta y la Ciudad, que promou la Coordinadora en 
Defensa de la Bicicleta (ConBici) i la Federació Portuguesa de Cicloturisme i 
Usuaris de la Bicicleta (FPCUB). 
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7. Totes les parts signants d’aquest conveni mostren el seu acord en donar suport a 
la celebració d’aquest congrés a Barcelona sempre i quan s’organitzi de manera 
coordinada i conjunta amb el 7è Congrés Internacional de la Bicicleta. 

 
8. La Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Treball de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya participa activament en la promoció 
de productes turístics vinculats amb la bicicleta, ja sigui en la seva vessant esportiva 
com cicloturística. En aquest sentit col·labora activament amb el VPD en el 
desenvolupament de noves rutes cicloturístiques de llarg recorregut a Catalunya 
com l’EuroVelo 8 i la ruta InterCatalunya entre d’altres. En particular, la ruta 
EuroVelo 8 forma part d’una xarxa de rutes ciclables transeuropees de llarga 
distància, promogudes per la European Cyclist Federation (ECF), per un ús 
essencial cicloturístic però que també donen suport als desplaçaments locals diaris.  

 
9. La Diputació de Barcelona, proposa implementar el projecte transformador 

“Barcelona és molt més: una destinació turística sostenible” que vol estendre la 
cultura de la sostenibilitat turística a les destinacions locals i comarcals com també 
a les empreses i serveis turístics de les comarques de Barcelona, prenent com a 
base el Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere, un programa que inclou la 
implantació d’uns manuals de bones pràctiques en sostenibilitat per a destinacions, 
empreses i serveis turístics alineats amb la Certificació Biosphere de les marques 
turístiques de la província de Barcelona. 

 
Per altra banda, la Diputació de Barcelona, amb el suport del VPD, ha engegat el 
projecte Vies Blaves, un projecte únic al sud d’Europa. El projecte consisteix en la 
rehabilitació de la llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener on 
establirà recorreguts i convertirà en transitables més de 300 quilòmetres a la vora 
del riu per tal que s’hi puguin fer excursions a peu, bicicleta o cavall. Tot això amb 
l’objectiu de posar en valor la natura i el patrimoni de les comarques de Barcelona i 
fer que siguin un motor del cicloturisme. Aquest projecte està previst que estigui 
enllestit en els propers anys. Per altra banda, contempla el cicloturisme com un dels 
productes turístics amb més potencial de desenvolupament a la província de 
Barcelona, que a més té un programa de cessió de bicicletes per a policies i tècnics 
municipals, que ha cedit en els darrers 10 anys 637 bicicletes a 212 municipis de la 
demarcació, que és membre fundador de la “Red de Ciudades por la Bicicleta” i que 
desenvolupa accions de foment de l’ús de la bicicleta com a mode de transport 
sostenible i no contaminant als municipis de Barcelona.  

 
10. L’ECF promou la realització amb caràcter bianual de l’“EuroVelo and Cycling 

Tourism Conference”, una de les cites de cicloturisme més importants a nivell 
europeu on intervenen diferents actors rellevants d’aquest model de turisme, per tal 
de donar a conèixer el conjunt de rutes EuroVelo i fomentar el seu desplegament.  

 
11. L’ECF va seleccionar la candidatura conjunta presentada pel VPD i el Departament 

d’Empresa i Treball, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
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Metropolitana de Barcelona i FEM BICI perquè fos la seu per a la celebració de 
l’“EuroVelo and Cycling Tourism Conference” a la tardor de 2020 per tal de 
promocionar i donar a conèixer les rutes cicloturístiques que promouen 
conjuntament.  

 
12. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través de la seva Direcció de Serveis de 

Mobilitat Sostenible, impulsa mesures per promoure el transport sostenible, de 
conformitat amb l’article 14 B. f) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. En particular, recull entre els seus objectius sectorials: 
aconseguir que la mobilitat en bicicleta esdevingui un mode de transport habitual 
per als desplaçaments diaris a la feina, l’escola i els serveis, incrementant el seu 
pes com a mode de transport sostenible, en benefici de la qualitat de l’aire i la salut 
de les persones. A més, ostenta la presidència de la Red de Ciudades por la 
Bicicleta des del 23 d’octubre de 2015, associació d’àmbit estatal creada l’any 2009 
que en l’actualitat compta amb 117 administracions sòcies que representen més de 
550 ciutats, i que entre els seus objectius busca generar una dinàmica entre les 
administracions associades per impulsar i fer més segura la circulació de bicicletes, 
especialment en l’àmbit urbà però també fomentant el cicloturisme. 

 
13. Vistes les sinergies que en termes de promoció del cicloturisme i de la mobilitat 

urbana sostenible, activa i segura, així com a nivell de projecció i ressò a escala 
catalana i europea que pot suposar la celebració conjunta d’aquests congressos, es 
convenient celebrar-los conjuntament en el marc d’un esdeveniment global sobre la 
bicicleta però en què cada qual mantingui alhora la seva imatge pròpia i activitats 
específiques. 
 
Per aquest motiu, al juny de 2019 les parts van subscriure el Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la realització del 
8è Congrés Internacional de la Bicicleta, el 17è Congrés Ibèric La Bicicleta y la 
Ciudad i l’EuroVelo and Cycling Tourism Conference que tenia per objecte establir 
un marc de col·laboració entre les parts signants que permetés organitzar 
conjuntament el que en aquell moment es pensava seria el 8è Congrés 
Internacional de la Bicicleta de Catalunya, que finalment serà el 7è, el 17è Congrés 
Ibèric La Bicicleta y la Ciudad, que finalment serà el 18è, i la EuroVelo and Cycling 
Tourism Conference 2020, que finalment serà edició 2021, amb la màxima qualitat 
de continguts possible, activitats compartides i el màxim èxit de públic i de ressò 
possible. 

 
Tanmateix, arran de la crisi sanitària generada pel COVID-19, les parts van 
considerar convenient posposar la celebració d’aquests congressos inicialment 
previstos per a la tardor de 2020 a la tardor de 2021. Per aquest motiu han acordat 
subscriure un nou conveni, que inclogui també com a part signant al Servei Català 
de Trànsit, ja que l’anterior tenia vigència fins a 31 de desembre de 2020.  
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Fonaments de dret 
 
1. La fórmula jurídica adient per regular les obligacions de les parts és el Conveni, el 

qual resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
contractes del sector públic. 

 
2. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic (publicada al BOE de 2 d’octubre de 2015), i la disposició addicional 
cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
3. D’acord amb el que estableix la base 34 de les Bases d’execució del Pressupost de 

2019 de la Diputació de Barcelona, 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. 

 
4. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei 

40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a 
l’expedient. 

 
5. La presidenta de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB 
de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al 
BOPB de 31.05.21. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la formalització del conveni marc entre el Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el Departament d’Empresa i Treball i el 
Servei Català de Trànsit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la 
realització del 7è Congrés Internacional de la Bicicleta, el 18è Congrés Ibèric La Bicicleta 
y la Ciudad i l’EuroVelo and Cycling Tourism Conference l’any 2021, d’acord amb la 
minuta que es transcriu a continuació: 
 

“Conveni entre el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, 
el Departament d’Empresa i Treball i el Servei Català de Trànsit de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la realització del 7è Congrés Internacional de 
la Bicicleta, el 18è Congrés Ibèric La Bicicleta y la Ciudad i l’EuroVelo and Cycling 
Tourism Conference l’any 2021 
 
REUNITS: 
 
El secretari de Territori i Mobilitat, senyor Isidre Gavín i Valls, qui actua en nom i representació 
del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament Territori i Sostenibilitat en 
diversos òrgans del Departament. 
 
El secretari general del Departament d’Empresa i Treball, senyor Oriol Sagrera i Saula, qui 
actua en nom i representació del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb l’article 1.4 de la Resolució EMC/1456/2016, de 8 de juny, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Empresa i Treball en 
diferents òrgans del Departament. 
 
El director del Servei Català de Trànsit, senyor Ramon Lamiel Villaró, qui actua en nom i 
representació del Servei Català de Trànsit, d’acord amb la resolució d’autorització de 
signatura del 09 de juliol del 2021. 
 
D’una part la Sra. Rosa Alarcón Montañés, Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, facultada per acord de la Comissió de Govern de data XXX, i assistida pel senyor 
Jordi Cases i Pallarés, Secretari General de l’Excm. Ajuntament d’aquesta ciutat, nomenat 
per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2002, en funcions d’assessorament, segons disposa 
l’apartat a de l’article 2.1 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, en l’exercici de 
les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal de la corporació segons l’article 92.bis 
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, que certifica. 
 
La Diputació de Barcelona, representada per la Il·lma. Presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, la Sra. Eva Menor Cantador, facultada 
d’acord amb 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, publicat al BOPB de 19 de 
desembre de 2019, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.05.21; i assistida per la secretària delegada Sra. Beatriz Espinàs 
Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de 
data 13 de març de 2020 (núm. 2446/20), publicat al BOPB de data 16 de març de 2020. 
 
I, per últim, el vicepresident de l’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Sr. Antoni Poveda Zapata, qui actua en nom i representació de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F i domicili al carrer 62, número 16-18, 
08040, Zona Franca de Barcelona, en virtut del seu nomenament i en ús de les atribucions 
que li confereix la Delegació de la Presidència de l’AMB en data 1 d’agost de 2019 (BOPB del 
7 d’agost de 2019), facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de 
Govern de data .. de .... de 2021, assistit en aquest acte pel senyor Marcel·lí Pons Duat, 
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secretari general de l’AMB, nomenat per Decret de Presidència, de data 26 de novembre de 
2018, actuant les funcions de fe pública segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici de les seves funcions de fedatari 
i d’assessorament legal preceptiu, segons preceptua l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització del 
present Conveni de col·laboració i  
 
MANIFESTEN: 
 
1. Que el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’ara endavant VPD, és l’organisme del 
Govern català encarregat d’impulsar les polítiques vinculades amb la mobilitat i la 
sostenibilitat, entre les quals es troba l’impuls de mesures per assolir una mobilitat més 
sostenible i segura en tot l’àmbit de Catalunya. 
 
En aquesta línia, des del VPD es promouen moltes accions vinculades a la promoció de 
la bicicleta com a mitjà de transport per a la mobilitat quotidiana, l’esport, el lleure i el 
turisme. Així cal destacar l’elaboració de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, la 
coordinació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, la promoció de la creació 
de noves vies i rutes ciclistes, entre d’altres. 
 
A més, per assolir aquests objectius el VPD s’ha dotat d’un instrument de participació de 
totes les organitzacions, tant públiques com de la societat civil, vinculades al món de la 
bicicleta. Aquest òrgan de participació és la Mesa de la Bicicleta, on són representades 
les diverses administracions públiques, les federacions, les associacions d’usuaris, els 
sectors empresarials i organitzacions no governamentals, totes elles dedicades a la 
promoció de l’ús de la bicicleta en els seu diferents vessants. 
 
En aquest marc de col·laboració de la Mesa de la Bicicleta, el VPD ha promogut, des de 
2006, la celebració de congressos de la bicicleta a diferents punts del territori català i 
centrats en el cicloturisme i la mobilitat urbana: 
 
 El 1r Congrés es va celebrar a Barcelona el 2006 
 El 2n Congrés va tenir lloc a l’Hospitalet de Llobregat l’any 2008 
 El 3r Congrés es va celebrar a Lleida el 2010 
 El 4t Congrés va tenir lloc a Sant Cugat del Vallès el 2012 
 El 5è Congrés va tenir lloc a Girona el 2015 
 El 6è Congrés es va celebrar a Reus el 2017 
 
El VPD vol impulsar la celebració del 7è Congrés Internacional de la Bicicleta a la ciutat 
de Barcelona durant la tardor del 2021. 

 
2. Que el Servei Català de Trànsit és l’organisme del Govern català encarregat de dissenyar 

i executar polítiques de seguretat viària a Catalunya i entre les seves prioritats hi ha la 
difusió i la promoció de l’ús de la bicicleta en tant que aquest vehicle és un dels 
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protagonistes creixents dels desplaçaments que es fan sobretot a les ciutats de 
Catalunya però també, i cada cop més, a les zones periurbanes i interurbanes.  
 
El Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020, en l’objectiu 1, posa de relleu la 
protecció dels usuaris més vulnerables de la mobilitat amb l’impuls d’entorns i actituds 
de convivència i respecte mutu entre conductors de turismes, vehicles pesants, 
motoristes, bicicletes i vianants. També en l’objectiu 5, aquest Pla Estratègic remarca la 
importància de l’educació i la formació en seguretat viària al llarg del cicle vital. 
 
El Pla de Seguretat Viària 2017-2019, l’últim d’aquestes característiques aprovat pel 
Govern i que concreta els objectius del pla estratègic esmentat, estableix en el seus punts 
1.3.1.6 a 1.3.1.9 el seguiment del pla d’actuacions de carreteres compartides, la 
promoció de mitjans de convivència entre ciclistes, automòbils, motocicletes i vianants 
en l’àmbit urbà, la promoció de la visibilitat dels ciclistes i la participació en la Mesa de la 
Bicicleta, i en el seu punt 5.1.1.2, corresponent també a l’objectiu estratègic de facilitar 
l’aprenentatge de la seguretat viària al llarg de tot el cicle vital, la promoció i el suport a 
les intervencions d’educació per a la mobilitat segura. 
 
En aquest sentit, i davant d’un nou escenari sobre el qual cal actuar i prendre mesures 
ambicioses i adreçades a conduir la ciutadania cap a l’anomenada Visió Zero, tal com 
explicita el mandat de la Unió Europea com a nostre referent continental, és a dir, 
l’absència total de víctimes mortals i ferits greus amb seqüeles de per vida en l’horitzó 
2050, el Servei Català de Trànsit i el Departament d’Interior, conjuntament amb 
diputacions i món local, ha impulsat el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i 
Sostenible per construir una resposta unívoca als nous reptes. El Pacte busca garantir 
una mobilitat més segura, sostenible, activa i saludable per a tothom, i és precisament 
això, el que els diferents organismes internacionals, europeus, estatals i nacionals volen 
aconseguir, traçant objectius en aquest sentit. 
 
És per això que el Servei Català de Trànsit té particular interès a participar en 
l’organització del 7è Congrés Internacional de la Bicicleta, el 18è Congrés Ibèric La 
Bicicleta y la Ciudad i l’EuroVelo and Cycling Tourism Conference l’any 2021. 
 

3. Que l’Ajuntament de Barcelona, el qual en els darrers anys està promovent activament 
actuacions d’ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat i de promoció de la mobilitat 
en bicicleta, té interès en que la ciutat de Barcelona sigui seu d’esdeveniments que 
promoguin l’ús de la bicicleta a la ciutat i projectin internacionalment la imatge de 
Barcelona com a ciutat amb una mobilitat sostenible, activa i segura i com a referent a 
nivell cicloturístic gràcies a les rutes EuroVelo8 i Vies Blaves, que passen per la ciutat, 
així com per la InterCatalunya, amb la qual es pot connectar mitjançant les anteriors.  

 
4. Que la Federació d’Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya (FEM BICI) ha 

sol·licitat el suport al VPD i als ens locals de l’àmbit de Barcelona, integrants tots ells de 
la Mesa de la Bicicleta, per a organitzar l’any 2021, amb seu a Barcelona, el 18è Congres 
Ibèric La Bicicleta y la Ciudad, que promou la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta 
(ConBici) i la Federació Portuguesa de Cicloturisme i Usuaris de la Bicicleta (FPCUB). 
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5. Que totes les parts signants d’aquest conveni mostren el seu acord en donar suport a la 
celebració d’aquest congrés a Barcelona sempre i quan s’organitzi de manera 
coordinada i conjunta amb el 7è Congrés Internacional de la Bicicleta. 

 
6. Que la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Treball de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya participa activament en la promoció de 
productes turístics vinculats amb la bicicleta, ja sigui en la seva vessant esportiva com 
cicloturística. En aquest sentit col·labora activament amb el VPD en el desenvolupament 
de noves rutes cicloturístiques de llarg recorregut a Catalunya com l’EuroVelo 8 i la ruta 
InterCatalunya entre d’altres. En particular, la ruta EuroVelo 8 forma part d’una xarxa de 
rutes ciclables transeuropees de llarga distància, promogudes per la European Cyclist 
Federation (ECF), per un ús essencial cicloturístic però que també donen suport als 
desplaçaments locals diaris.  

 
7. Que la Diputació de Barcelona, amb el suport del VPD, ha engegat el projecte Vies 

Blaves, un projecte únic al sud d’Europa. El projecte consisteix en la rehabilitació de la 
llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener on establirà recorreguts i 
convertirà en transitables més de 300 quilòmetres a la vora del riu per tal que s’hi puguin 
fer excursions a peu, bicicleta o cavall. Tot això amb l’objectiu de posar en valor la natura 
i el patrimoni de les comarques de Barcelona i fer que siguin un motor del cicloturisme. 
Aquest projecte està previst que estigui enllestit en els propers anys. Per altra banda, 
contempla el cicloturisme com un dels productes turístics amb més potencial de 
desenvolupament a la província de Barcelona, que a més té un programa de cessió de 
bicicletes per a policies i tècnics municipals, que ha cedit en els darrers 10 anys 637 
bicicletes a 212 municipis de la demarcació, que és membre fundador de la “Red de 
Ciudades por la Bicicleta” i que desenvolupa accions de foment de l’ús de la bicicleta 
com a mode de transport sostenible i no contaminant als municipis de Barcelona  

 
8. Que l’ECF promou la realització amb caràcter bianual de l’“EuroVelo and Cycling Tourism 

Conference”, una de les cites de cicloturisme més importants a nivell europeu on 
intervenen diferents actors rellevants d’aquest model de turisme, per tal de donar a 
conèixer el conjunt de rutes EuroVelo i fomentar el seu desplegament.  

 
9. Que l’ECF va seleccionar la candidatura conjunta presentada pel VPD i el Departament 

d’Empresa i Treball, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i FEM BICI perquè fos la seu per a la celebració de 
l’“EuroVelo and Cycling Tourism Conference” a la tardor de 2020 per tal de promocionar 
i donar a conèixer les rutes cicloturístiques que promouen conjuntament.  

 
10. Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través de la seva Direcció de Serveis de 

Mobilitat Sostenible, impulsa mesures per promoure el transport sostenible, de 
conformitat amb l’article 14 B. f) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. En particular, recull entre els seus objectius sectorials: aconseguir que la 
mobilitat en bicicleta esdevingui un mode de transport habitual per als desplaçaments 
diaris a la feina, l’escola i els serveis, incrementant el seu pes com a mode de transport 
sostenible, en benefici de la qualitat de l’aire i la salut de les persones. A més, ostenta la 
presidència de la Red de Ciudades por la Bicicleta des del 23 d’octubre de 2015, 
associació d’àmbit estatal creada l’any 2009 que en l’actualitat compta amb 117 
administracions sòcies que representen més de 550 ciutats, i que entre els seus objectius 
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busca generar una dinàmica entre les administracions associades per impulsar i fer més 
segura la circulació de bicicletes, especialment en l’àmbit urbà però també fomentant el 
cicloturisme. 

 
11. Que vistes les sinergies que en termes de promoció del cicloturisme i de la mobilitat 

urbana sostenible, activa i segura, així com a nivell de projecció i ressò a escala catalana 
i europea que pot suposar la celebració conjunta d’aquests congressos, es convenient 
celebrar-los conjuntament en el marc d’un esdeveniment global sobre la bicicleta però 
en què cada qual mantingui alhora la seva imatge pròpia i activitats específiques. 

 
Per aquest motiu, al juny de 2019 les parts van subscriure el Conveni entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a la realització del 8è Congrés Internacional de la Bicicleta, el 
17è Congrés Ibèric La Bicicleta y la Ciudad i l’EuroVelo and Cycling Tourism Conference que 
tenia per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts signants que permetés 
organitzar conjuntament el que en aquell moment es pensava seria el 8è Congrés 
Internacional de la Bicicleta de Catalunya, que finalment serà el 7è, el 17è Congrés Ibèric La 
Bicicleta y la Ciudad, que finalment serà el 18è, i la EuroVelo and Cycling Tourism Conference 
2020, que finalment serà edició 2021, amb la màxima qualitat de continguts possible, activitats 
compartides i el màxim èxit de públic i de ressò possible. 
 
Tanmateix, arran de la crisi sanitària generada pel COVID-19, les parts van considerar 
convenient posposar la celebració d’aquests congressos inicialment previstos per a la tardor 
de 2020 a la tardor de 2021. Per aquest motiu han acordat subscriure un nou conveni, que 
inclogui també com a part signant al Servei Català de Trànsit, ja que l’anterior tenia vigència 
fins a 31 de desembre de 2020.  
 
Per tot això, les parts, de comú acord estableixen les següents  
 
CLÀUSULES: 
 
Primera. Objecte del Conveni 
 
L’objecte d’aquest Conveni és donar continuïtat al marc de col·laboració entre el VPD i el 
Departament d’Empresa i Treball, al qual s’hi suma el Servei Català de Trànsit, de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona que permeti organitzar conjuntament el 7è 
Congrés Internacional de la Bicicleta de Catalunya, el 18è Congrés Ibèric La Bicicleta y la 
Ciudad, i la EuroVelo and Cycling Tourism Conference 2021, amb la màxima qualitat de 
continguts possible, activitats compartides i el màxim èxit de públic i de ressò possible. 
 
Segona. Lloc i dates de celebració 
 
A fi d’aconseguir les màximes sinèrgies entre tots tres esdeveniments es preveu realitzar els 
congressos durant la tardor del 2021 a la ciutat de Barcelona, en el marc d’un esdeveniment 
global comú, habilitant espais comuns per a les activitats compartides i espais específics per 
a les activitats específiques de cadascun d’ells. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Tercera. Àmbits de col·laboració 
 
Els àmbits de col·laboració entre el VPD, el Departament d’Empresa i Treball, el Servei Català 
de Trànsit, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona abastaran el repartiment de tasques i la dotació d’espais i materials necessaris, 
que seran degudament relacionats a la clàusula quarta d’aquest conveni.  
 
Quarta. Compromisos de les parts 
 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori - VPD  

Aportació de tres persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 
conjunta dels tres esdeveniments 

 Oficina de gestió d’assistents (plataforma web d’inscripcions) dels tres 
esdeveniments 

 Oficina tècnica per la definició dels programes i continguts dels diferents 
esdeveniments, en coordinació amb la resta d’ens organitzadors 

 Disseny i integració de la pàgina web i de la imatge gràfica de l’esdeveniment 
marc i dels congressos que integra i aplicacions (comunicació en línia, 
programa, marxandatge, comunicació i senyalització dins i fora del recinte 
firal, anuncis de premsa) 

 Creació d’una plataforma per al seguiment virtual dels congressos 
Departament d’Empresa i Treball  

Aportació de dues persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 
conjunta dels tres esdeveniments 

 
Suport a les gestions amb la Federació Europea de Ciclistes (ECF) per 
l‘organització de l’EuroVelo and Cycling Tourism Conference  
Organització de press-trips i tour-operadors a les rutes EuroVelo 8 i 
InterCatalunya 

Servei Català de Trànsit  
Aportació de dues persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 
conjunta dels tres esdeveniments 

 
Oficina tècnica per la definició dels programes i continguts dels diferents 
esdeveniments, en coordinació amb la resta d’ens organitzadors 

Ajuntament de Barcelona  
Aportació de dues persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 
conjunta dels tres esdeveniments 

 Aportació dels espais per la celebració dels diferents esdeveniments 
 Suport a la gestió dels serveis audiovisuals als diferents emplaçaments  

Oficina de coordinació general dels congressos i suport a l’oficina de gestió 
de ponents del Congrés internacional i del Congrés ibèric. 

Diputació de Barcelona  
Aportació de dues persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 
conjunta dels tres esdeveniments 

 
Suport a l’oficina de gestió de ponents per a la confirmació i organització dels 
desplaçaments dels ponents de l’EuroVelo and Cycling Tourism Conference 

 
Suport a les gestions amb la Federació Europea de Ciclistes (ECF) per 
l‘organització de l’EuroVelo and Cycling Tourism Conference 
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Organització de press-trips a tour-operadors a les Vies Blaves i altres vies 
cicloturístiques 

Àrea Metropolitana de Barcelona  
Aportació de dues persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 
conjunta dels tres esdeveniments  
Suport a la gestió dels serveis de traducció simultània durant la celebració 
dels esdeveniments 

 
Suport a la gestió de l’aportació de personal d'atenció a l'assistent i de la 
senyalètica a la seu del Congrés  

 
Per tot allò que no es realitzi amb mitjans propis, les parts s’ajustaran a les normatives de 
contractació aplicables en cada cas. 
 
Aquests compromisos que assumeixen les parts finalitzaran una vegada s’hagin celebrat els 
esdeveniments esmentats anteriorment. 
 
Cinquena. Comissió de Seguiment per a l’organització dels tres esdeveniments 
 
Per al seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i per concretar les 
actuacions previstes i resoldre les incidències que es puguin plantejar en relació amb 
l’execució del present Conveni, les parts acorden crear una comissió de seguiment 
encarregada de les tasques següents: 
 
 L’establiment d'un programa de treball 
 La presa de decisions sobre el desenvolupament dels diferents esdeveniments 
 El seguiment de la gestió econòmica 
 L'aclariment dels aspectes no previstos al Conveni 
 La resolució en primera instància de les controvèrsies que es puguin generar 
 El balanç de les actuacions dutes a terme 
 
Aquesta comissió estarà integrada per 13 membres: tres representants del VPD, que 
n’exercirà la presidència, dos representants del Departament d’Empresa i Treball, dos 
representants del Servei Català de Trànsit, dos representants de la Diputació de 
Barcelona, dos representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dos representants 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La comissió es reunirà, almenys, un cop cada dos mesos. Els vots podran ser delegats. 
Aquesta comissió de seguiment consultarà a la Mesa de la Bicicleta el contingut del 
programa del congrés Internacional de la Bicicleta, consultarà a l’ECF (European Cyclists 
Federation) el contingut del programa de l’EuroVelo and Cycling Tourism Conference i 
consultarà a FEM Bici el programa del Congrés Ibèric La Bicicleta y la Ciudad. 
 
El seu funcionament es regeix per les previsions establertes en el règim jurídic dels 
òrgans col·legiats descrit en el Capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i pels 
preceptes de caràcter bàsic inclosos en la subsecció 1a de la Secció 3a del Capítol II del 
Títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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Sisena. Resolució de controvèrsies 
 
Les controvèrsies que sorgeixen entre les parts seran resoltes per la Comissió de Seguiment 
prevista en la clàusula cinquena d’aquest conveni.  
 
En cas que les parts no resolguin les seves controvèrsies o discrepàncies en la seva 
interpretació en el sí de la comissió de seguiment, aquest conveni queda sotmès a la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Setena. Vigència 
 
El present Conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i fins el 
31 de desembre de 2021. 
 
En el cas que no s’haguessin pogut realitzar les actuacions objecte d’aquest Conveni a 31 de 
desembre de 2021, les parts podran, en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest 
termini, acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 1 any addicional o la 
seva extinció. 
 
Vuitena. Causes de resolució 
 
Seran causes de resolució del present conveni: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga. 
b) La resolució acordada de comú acord entre les parts que l’han subscrit. 
c) L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions i els compromisos contrets 

en les clàusules anteriors i amb el requeriment previ previst en l’article 51.2.c) de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

d) Per les altres causes previstes en les lleis. 
 
El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la liquidació del mateix amb determinació 
de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 
 
Novena. Registre i publicació 
 
EL VPD donarà compliment de la tramesa d’aquest conveni al Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya per registrar-lo, i n’impulsarà la 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en nom de totes les parts signatàries. 
 
Desena. Règim jurídic 
 
La naturalesa d’aquest Conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la normativa 
d’aplicació, i concretament pel Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic i els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni mitjançant signatura digital, a 
Barcelona, considerant-se la data d’aquest conveni la de la darrera signatura.” 
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Segon. FACULTAR a la presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç per a la signatura del conveni i de qualsevol altre document necessari 
per a l’efectivitat i execució dels pactes de col·laboració. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució al Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori, el Departament d’Empresa i Treball i el Servei Català de 
Trànsit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Quart. COMUNICAR el present conveni de col·laboració, un cop degudament 
formalitzat, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.” 
 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució 
del procediment de concessió dels recursos tècnics en règim de concurrència 
competitiva de la Gerència de Serveis de Comerç, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/14226).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 2021, 

va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que són 

objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos objecte 

d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
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criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas de 

sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit incomplert. 
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord 

amb l’article 17 del règim de la convocatòria. 
 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 
concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que es 
proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 
valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat els 
recursos disponibles per atendre-les. 

 
5. En data 15 de juliol de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis de Comerç, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal 
com consta en acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot 
procedir a resoldre el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), 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 núm. 14600/19, de 
16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decret de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.2021. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió dels recursos tècnics següents: 
 
- Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals 
- Estudis per a la implementació de les tecnologies i la digitalització 
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consistents en la redacció de plans, projectes i informes, i, en conseqüència, aprovar les 
concessions i desestimacions de les sol·licituds que s’indiquen en els acords següents. 
 
Segon. CONCEDIR els recursos tècnics següents: 
 
- Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals 
- Estudis per a la implementació de les tecnologies i la digitalització 
 
per a la realització de les actuacions que s’indiquen en l’Annex 1 d’aquest dictamen, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023. 
 
Tercer. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de 
la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el treball 
s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

 
Cinquè. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat per l’import de l’adjudicació de la 
contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva liquidació, si ha 
variat. 
 
Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació: 
 
1. L’ens beneficiari aportarà l’import corresponent al cofinançament de l’actuació, que 

es correspon al percentatge de finançament assumit de l’import previst de 
l’adjudicació de la contractació, segons figura a l’Annex 1. 
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2. Abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació basada en la 
present concessió, l’ens ha d’acreditar davant de la Diputació l’adopció d’un acord 
per finançar la seva part del cost del projecte, mitjançant la tramitació electrònica del 
document normalitzat. 

3. L’ens, un cop se li hagi lliurat el treball objecte del present acte, es compromet a 
transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en el termini de 
tres mesos, a comptar des de la data de recepció del lliurament definitiu, l’import 
corresponent al cofinançament de l’actuació d’acord amb el percentatge que figura a 
l’Annex 1, i que es correspon al percentatge de finançament assumit. 

4. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges 
que figuren en el present acte. 

5. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge 
de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb 
altres ajuts que l’ens rebi de la Diputació de Barcelona. 

 
Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en l’Annex 2 per menor valoració i/o 
manca de recursos. 
 
Vuitè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Novè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un 
procediment de concurrència competitiva. 
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ANNEX 1 
 
SOL·LICITUDS ESTIMADES PER VALORACIÓ MÉS ALTA I SUFICIÈNCIA DE RECURSOS 
 

Núm. PMT Ens destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació 
% 

Aportació 
ens 

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 
Total 

puntuació 
criteris 

202110030482 Ajuntament de 
Mataró P0812000H 21/Y/311695 

Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i la 
digitalització 

Retail-lab Mataró 50 % 30 20 20 20 10 100 

202110025903 
Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

P0825200I 21/Y/312230 

Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i la 
digitalització 

Estudi de grau de 
digitalització del 
comerç de Barberà 
del Vallès 

50 % 30 15 15 20 10 90 

202110024805 Ajuntament de 
Castelldefels P0805500F 21/Y/311968 

Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i la 
digitalització 

Estudi de reputació 
comercial i 
digitalització 

50 % 30 20 15 15 10 90 

202110030525 Ajuntament de 
Viladecans P0830200B 21/Y/312377 

Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i la 
digitalització 

L'ús de les noves 
tecnologies i la 
digitalització com a 
element clau per la 
reactivació 
econòmica del teixit 
de la ciutat 

50 % 30 15 15 15 10 85 

202110022974 Ajuntament de 
Masquefa P0811800B 21/Y/312378 

Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i la 
digitalització 

Estudi per a la 
implementació de 
les tecnologies i la 
digitalització del 
teixit comercial i de 
serveis de 
Masquefa 

25 % 25 20 15 15 10 85 

202110026868 
Ajuntament de 
Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 21/Y/310366 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi del teixit 
comercial  50 % 30 30 30 10 - 100 
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Núm. PMT Ens destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació 
% 

Aportació 
ens 

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 
Total 

puntuació 
criteris 

202110024969 
Ajuntament de 
Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 21/Y/311497 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi teixit 
comercial de Sant 
Quintí de Mediona 

10 % 30 30 25 10 - 95 

202110025117 
Ajuntament 
d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 21/Y/312379 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi mercats de 
venda no 
sedentària a 
Esplugues 
Llobregat 

50 % 30 30 30 5 - 95 

202110030858 Ajuntament de 
Cardona P0804600E 21/Y/311500 

Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi per a la 
renovació de la Fira 
Medieval - Festa de 
la Sal 

10 % 30 30 25 10 - 95 

202110030864 
Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 21/Y/311456 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Full de ruta del teixit 
comercial de Prats 
de lluçanès 

10 % 30 30 25 10 - 95 

202110031498 Ajuntament de 
Mollet del Vallès P0812300B 21/Y/311449 

Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi de la 
viabilitat d'una Àrea 
de Promoció 
Econòmic Urbana 
(APEU) al PAE de 
Can Magarola 

50 % 30 30 25 5 - 90 

202110032448 
Ajuntament de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 21/Y/311146 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Pla estratègic dels 
mercats municipals 
de l'Hospitalet 

50 % 30 30 25 5 - 90 

202110016775 Ajuntament de 
Calella P0803500H 21/Y/311463 

Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi de viabilitat 
del comerç a 
Calella 

50 % 30 25 25 10 - 90 

202110022975 Ajuntament de 
la Llagosta P0810400B 21/Y/311575 

Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Diagnosi del teixit 
comercial del 
municipi de la 
Llagosta 

50 % 30 25 25 10 - 90 
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Núm. PMT Ens destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació 
% 

Aportació 
ens 

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 
Total 

puntuació 
criteris 

202110019129 
Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 
Voltregà 

P0821400I 21/Y/311413 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi pel canvi 
d'ubicació del 
Mercat setmanal de 
Sant Hipòlit de 
Voltregà 

10 % 30 30 15 10 - 85 

202110027447 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La 
Plana 

P0800024B 21/Y/310926 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Diagnosi i pla 
d'acció comercial 
compartit pels 
municipis de la 
Mancomunitat La 
Plana 2021 

50 % 25 25 25 10 - 85 

202110025388 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 21/Y/312380 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

25 % 25 25 20 10 - 80 

202110015536 Ajuntament de 
Montgat P0812500G 21/Y/312381 

Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi per la millora 
de la dinamització 
comercial a Montgat 

50 % 25 20 20 10 - 75 

202110025152 Ajuntament de 
Vic P0829900J 21/Y/312382 

Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi de la 
dinamització teixit 
comercial dels 
barris del sud 
(Remei i estadi) 

50 % 20 20 20 5 - 65 

202110027238 
Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 21/Y/312383 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Modernització de la 
Fira de la Coca i el 
Mató 

10 % 20 20 15 10 - 65 

202110020645 Ajuntament de 
Tona P0828300D 21/Y/312384 

Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Millora de 
l'atractivitat del 
mercat de venda no 
sedentària de Tona 

25 % 20 20 10 10 - 60 

202110025902 
Ajuntament de 
Barberà del 
Vallès 

P0825200I 21/Y/312385 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Estudi d'hàbits de 
compra i clima 
comercial de 
Barberà del Vallès 

50 % 20 20 15 5 - 60 
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Núm. PMT Ens destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació 
% 

Aportació 
ens 

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Criteri 5 
Total 

puntuació 
criteris 

202110018792 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 21/Y/312386 
Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

APEU Sant Cugat 
del Vallès 50 % 20 20 15 5 - 60 

 
Criteris de valoració: 
 

Estudis per a la implementació de les tecnologies i la digitalització. Puntuació màxima 
Criteri 1 Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el suport). 30 
Criteri 2 Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats). 20 
Criteri 3 Impacte del projecte en el territori (capacitat d’incidir o neutralitzar el problema o necessitat). 20 
Criteri 4 Capacitat de l’ens, tècnica i organitzativa (personal tècnic de l’ajuntament). 20 
Criteri 5 El municipi disposa de banda ampla o 3G/4G/5G 10 
 TOTAL 100 

 
Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals. Puntuació màxima 
Criteri 1 Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el suport). 30 
Criteri 2 Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats). 30 
Criteri 3 Capacitat de l’ens, tècnica i organitzativa (personal tècnic de l'ajuntament). 30 
Criteri 4 Població. 10 
 TOTAL 100 
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ANNEX 2 
 
SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER MENOR VALORACIÓ I/O MANCA DE RECURSOS 
 

Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Total 

puntuació 
criteris 

202110032390 Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i 
la digitalització 

Estudi per a la 
implementació de les 
tecnologies i la 
digitalització a la zona 
comercial de Vallirana 

10 5 5 5 10 35 

202110017778 Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i 
la digitalització 

Implementació al comerç 
urbà de la venda on-line 

10 5 5 5 10 35 

202110027370 Ajuntament de 
Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i 
la digitalització 

Estudi projecte de situació 
digital i de transformació 
del teixit comercial de la 
ciutat de Cerdanyola del 
Vallès 

10 15 5 5 0 35 

202110024893 Ajuntament de 
Sant Quirze 
Safaja 

P0823900F Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i 
la digitalització 

Estudi per avaluar i 
millorar la transformació 
digital de les empreses de 
Sant Quirze Safaja 

10 5 5 5 10 35 

202110027247 Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i 
la digitalització 

Estudi per la digitalització 
del comerç a Casserres 

10 5 5 5 10 35 

202110030871 Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i 
la digitalització 

Projecte per a la 
transformació digital dels 
establiments comercials i 
de serveis de Cardona  

10 5 5 5 10 35 
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Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Total 

puntuació 
criteris 

202110022899 Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i 
la digitalització 

ESTUDIS I 
ACTUACIONS PER A LA 
IMPLANTACIÓ DEL 
MARKETPLACE AL 
COMERÇ LOCAL  

10 5 5 5 10 35 

202110030565 Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i 
la digitalització 

Transició digital, cap 
comerç enrere! 

10 5 5 0 10 30 

202110027240 Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E Estudis per a la 
implementació de 
les tecnologies i 
la digitalització 

Elaboració de plans i 
projectes per a la 
digitalització del comerç 
local 

10 5 5 0 10 30 

202110016954 Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi d'un mercat de 
venda no sedentària a 
Vacarisses 

15 20 10 10 - 55 

202110025229 Ajuntament de 
Seva 

P0826900C Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Modernització de la Fira 
del Bolet 

20 15 10 10 - 55 

202110027372 Ajuntament de 
Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi per a la creació 
d'un APEUs a la ciutat de 
Cerdanyola del Vallès 

15 10 25 5 - 55 

202110028705 Ajuntament de 
Berga 

P0802200F Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi pel 
desenvolupament d'una 
APEU al polígon industrial 
de La Valldan de Berga 

15 15 15 10 - 55 
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Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Total 

puntuació 
criteris 

202110031728 Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi per la implantació 
d' un APEU 

10 20 20 5 - 55 

202110022644 Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi de viabilitat del 
desenvolupament i 
implementació d'un APEU 
al centre comercial urbà 
de Vilafranca 

15 15 15 5 - 50 

202110027009 Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudis del teixit 
comercial, mercats i fires 
locals 

15 15 15 5 - 50 

202110017210 Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Viabilitat de l'aplicació de 
l'APEU als polígons El Pla 
i Les Grasses de Sant 
Feliu de Llobregat 

15 15 15 5 - 50 

202110023455 Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi APEU al municipi 
de Manlleu 

15 15 15 5 - 50 

202110028549 Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi de la viabilitat de la 
implementació i el 
desenvolupament d'una 
APEU a Olesa de 
Montserrat. 

15 15 15 5 - 50 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Total 

puntuació 
criteris 

202110030516 Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Creació d'una Àrea de 
Promoció Econòmica 
Urbana a Viladecans: 
Estudi per la viabilitat d'un 
projecte estratègic pel seu 
funcionament i la definició 
de la zona comercial per 
la seva implantació. 

15 15 15 5 - 50 

202110019371 Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

ESTUDI DEL MERCAT 
SETMANAL 

20 10 5 10 - 45 

202110025994 Ajuntament de 
Molins de Rei 

P0812200D Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudis del Teixit 
comercial, mercats i fires 
locals. Estudi Mercat 
Municipal 

20 10 10 5 - 45 

202110027396 Ajuntament de 
Santa Maria de 
Miralles 

P0825700H Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi per la creació 
d'una fira local 

10 15 10 10 - 45 

202110026909 Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi Fires i festes de 
tardor 

10 10 10 10 - 40 

202110021787 Ajuntament de 
Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi modernització Eco 
Sant Cugat 

10 10 5 10 - 35 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Criteri 

5 
Total 

puntuació 
criteris 

202110026182 Ajuntament de 
Vilada 

P0830000F Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi de la fira del Tastet 
i del Bolet de Vilada 

10 10 5 10 - 35 

202110030310 Ajuntament de 
Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi del teixit 
empresarial, comercial i 
industrial del Municipi 

10 10 5 10 - 35 

202110030391 Ajuntament de 
Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Creació de la Fira del 
Setge 2022 

10 10 5 10 - 35 

202110030873 Ajuntament de 
Sant Andreu 
de Llavaneres 

P0819600H Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi viabilitat APEU 
Llavaneres Centre 

10 10 5 10 - 35 

202110031912 Ajuntament de 
Campins 

P0803800B Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Mercat setmanal 10 10 5 10 - 35 

202110022901 Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

ESTUDI DE VIABILITAT 
PER A LA IMPLANTACIÓ 
D'UNA APEU 
COMERCIAL  

5 10 5 10 - 30 

202110028936 Ajuntament de 
Bigues i Riells 

P0802300D Estudis del teixit 
comercial, 
mercats i fires 
locals 

Estudi de viabilitat per la 
reorganització del mercat 
no sedentari i les fires 
locals de Bigues i Riells 

10 5 10 5 - 30 
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Criteris de valoració: 
 

Estudis per a la implementació de les tecnologies i la digitalització. Puntuació màxima 
Criteri 1 Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el suport). 30 
Criteri 2 Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats). 20 
Criteri 3 Impacte del projecte en el territori (capacitat d’incidir o neutralitzar el problema o necessitat). 20 
Criteri 4 Capacitat de l’ens, tècnica i organitzativa (personal tècnic de l’ajuntament). 20 
Criteri 5 El municipi disposa de banda ampla o 3G/4G/5G 10 

 TOTAL 100 
 

Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals. Puntuació màxima 
Criteri 1 Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el suport). 30 
Criteri 2 Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats). 30 
Criteri 3 Capacitat de l’ens, tècnica i organitzativa (personal tècnic de l'ajuntament). 30 
Criteri 4 Població. 10 
 TOTAL 100 

 
“ 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució 
del procediment de concessió dels recursos materials, en règim de concurrència 
competitiva, de la Gerència de Serveis de Comerç, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/14301).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 2021, 

va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 
de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, els recursos que són 

objecte d’aquest dictamen s’han de concedir mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva. 

 
3. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds per als recursos objecte 

d’aquest dictamen, s’ha elaborat l’informe d’instrucció, que s’ha incorporat a 
l’expedient i que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els 
criteris de valoració i aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, 
específicament, els següents: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els de la 
convocatòria. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració. 
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud valorada i, en el cas de 

sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit incomplert. 
- S’efectua una proposta de classificació de les sol·licituds presentades, d’acord 

amb l’article 17 del règim de la convocatòria. 
 

4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 
estats següents: 

 
a. Sol·licituds estimades: aquelles que es proposa que siguin objecte d’una 

concessió, en haver obtingut una millor valoració en aplicació dels criteris de 
concessió establerts i haver-se localitzat recursos disponibles per atendre-les. 

b. Sol·licituds desestimades menor valoració i/o manca de recursos: aquelles que es 
proposa que no siguin objecte d’una concessió, per haver obtingut una pitjor 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

valoració en aplicació dels criteris de concessió establerts i/o haver-se esgotat els 
recursos disponibles per atendre-les. 

c. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que es 
proposa que no siguin objecte d’una concessió, en no complir amb les condicions 
administratives i tècniques establertes en el present règim o en les condicions de 
concertació del recurs. 

 
5. En data 15 de juliol de 2021, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis de Comerç, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria 
del Catàleg 2021, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa per la secretària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot procedir a resoldre 
el procediment de concessió dels recursos. 

 
Fonaments de dret 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 
l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 3.5.c), 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 núm. 14600/19, de 
16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decret de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.2021. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió dels recursos materials següents: 
 
- Servei d’acompanyament d’ens locals i associacions de comerciants i de paradistes 

dels mercats 
- Suport Jurídic en matèria de mercats de venda no sedentària 
 
consistents en la realització de serveis i activitats, i, en conseqüència, aprovar les 
concessions i desestimacions de les sol·licituds que s’indiquen en els acords següents. 
 
Segon. CONCEDIR els recursos materials següents: 
 
- Servei d’acompanyament d’ens locals i associacions de comerciants i de paradistes 

dels mercats 
- Suport jurídic en matèria de mercats de venda no sedentària 
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per a la realització de les actuacions que s’indiquen en l’Annex 1 d’aquest dictamen, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 
 
Tercer. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de 
la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte 

de suport. 
2. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa 

imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que 
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació, 
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia 
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 

3. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 

4. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
5. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el treball 
s’ha d’entendre recepcionat tàcitament. 

 
Cinquè AUTORITZAR, en cas de realització de l’actuació amb mitjans propis, 
l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor estimi oportuns, per 
satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten en l’acompanyament, 
assessorament i suport específic a l’ens local en la creació, l'impuls i la consolidació de 
les associacions i les entitats que representen el teixit comercial del municipi en el seu 
conjunt, d'una zona comercial delimitada i/o del mercat municipal amb l'objectiu 
d'impulsar i consolidar la concertació publico-privada. 
 
Sisè. ESTABLIR que, en cas de realització de l’actuació mitjançant contractació externa, 
l’import definitiu de la concessió vindrà determinat per l’import de l’adjudicació de la 
contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva liquidació, si ha 
variat. 
 
Setè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en l’Annex 2 per menor valoració i/o 
manca de recursos. 
 
Vuitè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en l’Annex 3 per incompliment dels 
requisits. 
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Novè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2021, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un 
procediment de concurrència competitiva. 
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ANNEX 1 
 
SOL·LICITUDS ESTIMADES PER VALORACIÓ MÉS ALTA I SUFICIÈNCIA DE RECURSOS 
 

Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Total 

puntuació 
criteris 

202110009211 Ajuntament 
de Navàs P0814000F 21/Y/311648 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Projecte sobre 
taules de comerç 
per a l'enfortiment 
del sector 
comercial i 
econòmic a 
Navàs 

30 30 25 10 95 

202110033374 Ajuntament 
de Begues P0802000J 21/Y/310925 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Acompanyament 
al comerç de 
Begues: suport a 
l'associació 
comerciants 

30 30 25 10 95 

202110050023 
Ajuntament 
de Sant Boi 
de Llobregat 

P0819900B 21/Y/310787 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Pla de valorització 
i reactivació del 
comerç de la 
zona del Delta del 
Baix Llobregat 

30 30 30 5 95 

202110057640 
Ajuntament 
de Parets del 
Vallès 

P0815800H 21/Y/311574 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Creació i impuls 
d'una associació 
de comerciants 
d'àmbit municipal 

30 30 25 10 95 
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Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Total 

puntuació 
criteris 

202110029736 

Ajuntament 
de Sant 
Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 21/Y/311596 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Creació de la 
Mesa de 
restauració i la 
Mesa de Comerç 
de Sant Vicenç de 
Montalt 

30 30 25 10 95 

202110030943 

Ajuntament 
de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 21/Y/311589 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Impuls a la taula 
de treball 
ajuntament-
comerç 

30 30 25 10 95 

202110025047 
Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 21/Y/310788 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Servei 
d'acompanyament 
comissió de 
comerç 
d'Esplugues 

30 30 25 5 90 

202110030423 

Ajuntament 
de Sant 
Climent de 
Llobregat 

P0820300B 21/Y/311395 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Promoció i 
dinamització del 
Comerç Local 

30 25 25 10 90 

202110019459 Ajuntament 
de Cervelló P0806700A 21/Y/311051 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Suport per a 
impulsar i 
consolidar la 
cooperació entre 
l'ajuntament i la 
ubcc 

25 25 25 10 85 
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Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Total 

puntuació 
criteris 

202110020091 Ajuntament 
de Navarcles P0813900H 21/Y/311673 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Reactivació de la 
unió de botiguers 
i comerciants de 
Navarcles 

25 25 25 10 85 

202110022895 

Ajuntament 
de Sant 
Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 21/Y/311420 

Servei 
d'acompanyament d'ens 
locals i associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels mercats 

Assessorament 
especialitzat per a 
l'impuls de la 
UBIC 

25 25 25 10 85 

202110029098 Ajuntament 
de Sabadell P0818600I 21/Y/312387 

Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic per 
a la gestió del 
mercat de 
brocanters i 
col·leccionisme 
del Mercat 
Central 

40 30 20 - 90 

202110021222 Ajuntament 
de Manlleu P0811100G 21/Y/312388 

Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Actualització de 
l'ordenança 
municipal 
reguladora dels 
mercats de venda 
no sedentària i 
proposta de les 
bases del concurs 
públic 

10 30 30 - 70 

202110006939 
Ajuntament 
d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 21/Y/312389 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic en 
matèria de 
mercats de venda 
no sedentària 

10 30 25 - 65 
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Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Total 

puntuació 
criteris 

202110022440 
Ajuntament 
de Vilafranca 
del Penedès 

P0830600C 21/Y/312390 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic per 
a la modificació 
de l'ordenança i 
procediment 
d'atorgament de 
vacants 

10 30 20 - 60 

202110016188 
Ajuntament 
de 
Sentmenat 

P0826700G 21/Y/312391 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Assessorament 
per a 
l'actualització de 
l'ordenança 
municipal i nova 
convocatòria 
d'autoritzacions 

10 30 15 - 55 

202110017781 
Ajuntament 
de Premià de 
Mar 

P0817100A 21/Y/312392 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic en 
l'elaboració de la 
nova ordenança i 
la reglamentació 
per traspassos de 
parades.  

10 30 15 - 55 

202110021308 

Ajuntament 
de Sant 
Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 21/Y/312393 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Assessorament 
jurídic MVNS de 
Sant Vicenç de 
Montalt 

10 30 15 - 55 

202110023247 Ajuntament 
de Centelles P0806600C 21/Y/312394 

Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic 
MVNS Centelles 10 30 15 - 55 

202110027316 
Ajuntament 
de Pineda de 
Mar 

P0816200J 21/Y/312395 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic en 
matèria de 
mercats de venda 
no sedentària 

10 30 15 - 55 
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Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Total 

puntuació 
criteris 

202110028576 Ajuntament 
d'Argentona P0800900C 21/Y/312396 

Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic 
actualització 
ordenança 
mercats 
setmanals 
Argentona 

10 30 15 - 55 

202110032556 

Ajuntament 
de Sant 
Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 21/Y/312397 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Ordenança de 
mercats de venda 
no sedentària 

10 30 15 - 55 

202110033189 
Ajuntament 
de 
Viladecans 

P0830200B 21/Y/312398 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Desenvolupament 
pla normatiu 2021 
(ordenança 
mercat setmanal) 

10 30 15 - 55 

202110035186 
Ajuntament 
de Badia del 
Vallès 

P0831200A 21/Y/312399 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Actualització del 
reglament de 
venda no 
sedentària a 
Badia del Vallès  

10 30 15 - 55 

202110063815 

Ajuntament 
de Sant 
Cugat del 
Vallès 

P0820400J 21/Y/312400 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic en 
el mercat 
setmanal de 
venda no 
sedentària 

10 30 15 - 55 

202110066470 Ajuntament 
de Rubí P0818300F 21/Y/312401 

Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Donar cobertura 
legal al mercat de 
l'Artesania de 
Rubí 

10 30 15 - 55 
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Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Total 

puntuació 
criteris 

202110014402 
Ajuntament 
de Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 21/Y/312402 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Reordenació i 
legalització 
mercat setmanal 
Sant Feliu 
Sasserra 

40 0 10 - 50 

202110016777 Ajuntament 
de Calella P0803500H 21/Y/312403 

Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic en 
matèria de 
mercats de venda 
no sedentària. 
Calella, 2021. 

10 30 10 - 50 

202110019372 
Ajuntament 
de 
Castellterçol 

P0806300J 21/Y/312404 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Mercat de venda 
no sedentària de 
Castellterçol  

10 30 10 - 50 

202110020644 Ajuntament 
de Tona P0828300D 21/Y/312405 

Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Adequació 
ordenança 
reguladora mercat 
de venda no 
sedentària 

10 30 10 - 50 

202110021043 
Ajuntament 
de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 21/Y/312406 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Redacció 
ordenança mercat 
ambulant de Sant 
Pol de Mar i 
assessorament 
licitació noves 
parades 

40 0 10 - 50 

202110021829 
Ajuntament 
de Premià de 
Dalt 

P0823000E 21/Y/312407 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic en 
l'ordenança 
reguladora del 
mercat de venda 
no sedentària de 
Premià de Dalt 

10 30 10 - 50 
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Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Total 

puntuació 
criteris 

202110023523 
Ajuntament 
de la Palma 
de Cervelló 

P5831301F 21/Y/312408 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Petit Mercat 40 0 10 - 50 

202110025075 

Ajuntament 
de Sant 
Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 21/Y/312409 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport Jurídic en 
matèria de 
mercats de venda 
no sedentària 

10 30 10 - 50 

202110025578 

Ajuntament 
de Sant 
Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 21/Y/312410 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Reglamentació 
del mercat no 
sedentari del 
dimarts 

40 0 10 - 50 

202110026329 
Ajuntament 
de Canet de 
Mar 

P0803900J 21/Y/312411 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic en 
matèria de 
mercats de venda 
no sedentària 

10 30 10 - 50 

202110028719 Ajuntament de 
Martorelles P0811400A 21/Y/312412 

Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Mercat no 
sedentari de 
Martorelles 

10 30 10 - 50 

202110027787 Ajuntament 
de Seva P0826900C 21/Y/312413 

Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Adequació de 
l'ordenança 
municipal de 
mercats 
municipals a la 
normativa actual 

10 30 10 - 50 

202110041747 Ajuntament 
de Calaf P0803100G 21/Y/312414 

Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Assessorament 
aprovació nova 
ordenança del 
mercat 

10 30 10 - 50 
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destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació Criteri 
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Criteri 

2 
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3 
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4 
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puntuació 
criteris 

202110057511 
Ajuntament 
de Vilassar 
de Mar 

P0821700B 21/Y/312415 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Actualització del 
reglament del 
mercat ambulant 
de Vilassar de 
Mar 

10 30 10 - 50 

202110063191 
Ajuntament 
de Caldes de 
Montbui 

P0803300C 21/Y/312416 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic en 
matèria de 
mercats de venda 
no sedentària 

10 30 10 - 50 

202110064687 

Ajuntament 
de Sant 
Quintí de 
Mediona 

P0823600B 21/Y/312417 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Revisió i 
actualització del 
reglament del 
mercat no 
sedentari de Sant 
Quintí de 
Mediona 

10 30 10 - 50 

202110065249 
Ajuntament 
d'Arenys de 
Munt 

P0800700G 21/Y/312418 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic en 
l'àmbit del MVNS 
de dilluns i revisió 
ordenança 

10 30 10 - 50 

202110066050 
Ajuntament 
de Cabrera 
de Mar 

P0802900A 21/Y/312419 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Adequació 
ordenança i 
noves bases de 
MVNS 2021 

10 30 10 - 50 

202110066468 

Ajuntament 
de 
Montornès 
del Vallès 

P0813500F 21/Y/312420 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Redacció bases 
convocatòria 
atorgament 
autoritzacions 
vacants mercat 
venda no 
sedentària 

10 30 10 - 50 
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destinatari NIF Codi XGL Recurs Actuació Criteri 
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2 
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3 
Criteri 
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puntuació 
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202110025084 

Ajuntament 
de Santa 
Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 21/Y/312421 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Assessorament 
jurídic en la gestió 
del Mercat de 
venda no 
sedentària de 
Santa Eulàlia de 
Ronçana 

10 30 5 - 45 

202110030965 

Ajuntament 
de Sant 
Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 21/Y/312422 
Suport jurídic en matèria 
de mercats de venda no 
sedentària 

Suport jurídic en 
matèria de 
mercats de venda 
no sedentària 

10 30 5 - 45 

 
Criteris de valoració: 
 

Servei d’acompanyament d’ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels mercats. Puntuació màxima 
Criteri 1 Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el suport). 30 
Criteri 2 Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats). 30 
Criteri 3 Capacitat de l'ens, tècnica i organitzativa (personal tècnic de l'ajuntament, voluntat dels comerciants i/o 

paradistes de participar en el projecte). 30 

Criteri 4 Població. 10 
 TOTAL 100 

 
Suport jurídic en matèria de mercats de venda no sedentària. Puntuació màxima 
Criteri 1 Ordenança del mercat de venda no sedentària. 40 
Criteri 2 Recursos propis per part de l’ens local. 30 
Criteri 3 Situació actual del mercat de venda no sedentària. 30 
 TOTAL 100 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

ANNEX 2 
 
SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER MENOR VALORACIÓ I/O MANCA DE RECURSOS 
 

Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Total 

puntuació 
criteris 

202110065979 
Ajuntament 
de Sant Adrià 
de Besòs 

P0819300E 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Comerç associat Sant 
Adrià de Besòs 30 25 15 5 75 

202110021845 
Ajuntament 
de Premià de 
Dalt 

P0823000E 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Suport al teixit 
comercial local 25 25 15 10 75 

202110020791 Ajuntament 
d'Alella P0800300F 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Servei 
d'acompanyament 
d'ens locals i 
associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels 
mercats 

25 25 15 10 75 

202110032773 
Ajuntament 
de Vilanova 
del Vallès 

P0831000E 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Continuïtat en 
l'acompanyament a la 
Taula de Comerç 
municipal 

25 15 25 10 75 

202110016953 Ajuntament 
de Vacarisses P0829100G 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Impuls i consolidació 
de l'Associació de 
comerciants de 
Vacarisses 

25 25 15 10 75 
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Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Total 

puntuació 
criteris 

202110021042 
Ajuntament 
de Sant Pol 
de Mar 

P0823500D 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Servei 
d'acompanyament 
ajuntament i unió 
comerciants Sant Pol 
de Mar 

25 20 15 10 70 

202110023995 Ajuntament 
d'Igualada P0810100H 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Servei 
d'acompanyament a la 
Taula de Comerç 
d'Igualada 

25 15 25 5 70 

202110020768 Ajuntament 
del Bruc P0802500I 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Acompanyament de 
l'associació de 
comerciants i 
productors 

25 15 15 10 65 

202110026588 
Ajuntament 
de Vilanova i 
la Geltrú 

P0830800I 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Servei 
d'acompanyament 
d'ens locals i 
associacions de 
comerciants i de 
paradistes dels 
mercats de VNG 

25 15 15 5 60 

202110066428 Ajuntament 
de Rubí P0818300F 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Acompanyament 
associació sector 
Hostaleria  

15 15 25 5 60 

202110022485 
Ajuntament 
de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Acompanyament per 
associacions de 
comerciants 2021 

15 15 15 10 55 
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Núm. PMT Ens 
destinatari NIF Recurs Actuació Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 

4 
Total 

puntuació 
criteris 

202110029806 

Consell 
Comarcal del 
Vallès 
Occidental 

P5800007F  

Servei d'acompanyament 
d'ens locals i associacions 
de comerciants i de 
paradistes de mercats 

Acompanyament 
estratègia i actuacions 
al Vallès Occidental 

15 15 15 5 50 

 
Criteris de valoració: 
 

Servei d’acompanyament d’ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels mercats. Puntuació màxima 
Criteri 1 Idoneïtat i objecte del projecte (abast del problema, necessitat i oportunitat que justifica el suport). 30 
Criteri 2 Coherència tècnica (adequació dels objectius als resultats esperats). 30 
Criteri 3 Capacitat de l'ens, tècnica i organitzativa (personal tècnic de l'ajuntament, voluntat dels comerciants i/o 

paradistes de participar en el projecte). 30 

Criteri 4 Població. 10 
 TOTAL 100 

 
Suport jurídic en matèria de mercats de venda no sedentària. Puntuació màxima 
Criteri 1 Ordenança del mercat de venda no sedentària. 40 
Criteri 2 Recursos propis per part de l’ens local. 30 
Criteri 3 Situació actual del mercat de venda no sedentària. 30 
 TOTAL 100 
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ANNEX 3 
 
SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER INCOMPLIMENT DELS REQUISITS 
 

Núm. 
registre 

PMT 
Ens destinatari NIF Recurs Actuació Motiu 

2021100188
47 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600
D 

Suport jurídic en 
matèria de mercats 
de venda no 
sedentària 

Suport jurídic per 
confeccionar 
ordenances i ordenar 
mercat municipal 

Desestimada perquè no 
s’adequa a l’objecte i 
l’objectiu del recurs 
catalogat 

2021100261
35 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700
B 

Suport jurídic en 
matèria de mercats 
de venda no 
sedentària 

Revisió de l'ordenança 
del mercat de venda no 
sedentària de Vilassar 
de Mar 

Desestimada per duplicació 
de sol·licitud 

2021100387
25 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700
B 

Suport jurídic en 
matèria de mercats 
de venda no 
sedentària 

Actualització del 
reglament del mercat 
ambulant de Vilassar de 
Mar 

Desestimada per duplicació 
de sol·licitud 
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ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Institut de Cultura de 
Barcelona i els Ajuntaments de Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, 
l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, 
Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Viladecans per a l’organització i 
celebració de la quarta edició de l’esdeveniment cultural “Dansa Quinzena 
Metropolitana” (Exp. núm. 2021/6470).- 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’Institut de Cultura de Barcelona (en endavant, ICUB) és una entitat pública, 
empresarial local, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, creada per 
l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de desenvolupar de forma directa les activitats 
culturals d’interès general. De conformitat amb els seus estatuts, les competències de 
l’ICUB en matèria de cultura es circumscriuen a l’àmbit territorial de la ciutat de 
Barcelona.  
 
En l’àmbit de les seves competències, l’ICUB enguany ha organitzat la quarta edició de 
l’esdeveniment Dansa Quinzena Metropolitana, que ha tingut lloc del 5 al 21 de març de 
2021. Aquest esdeveniment ha implicat la col·laboració de diferents ciutats de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per tal de promoure el consum de la dansa entre la 
ciutadania. L’edició de 2021 ha programat espectacles a teatres i espais diversos de 10 
ciutats de la demarcació de Barcelona: Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, 
l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Viladecans. 
 
La Diputació de Barcelona, entre d’altres, té competències per a l’assistència tècnica i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. A través de l’Àrea de Cultura 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 públics, mitjançant el recolzament a cicles i festivals de difusió de les arts escèniques, 
la música, el cinema, les arts visuals i la literatura professionals als municipis. 
 
De conformitat amb l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, els municipis compten amb competències pròpies en matèria de 
promoció de la cultura i d’equipaments culturals. Els ajuntaments participants en la 
celebració de l’esdeveniment Dansa Quinzena Metropolitana, tenen entre les seves 
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funcions les de promoure i donar suport a les iniciatives que tinguin com a objectiu el 
foment i la pràctica de la dansa mitjançant activitats de creació, de formació, d’exhibició 
i, en general, activitats de dinamització de la dansa adreçades al públic en general. 
Aquests ajuntaments consideren una prioritat fomentar totes aquelles iniciatives 
culturals encaminades al desenvolupament de públics per a la cultura i per a la dansa, 
en especial, per tal d’aconseguir una societat més vertebrada entorn de la cultura i una 
major cohesió social. 
 
Les dites administracions valoren com de màxima rellevància aquelles accions que 
ajuden a establir un equilibri territorial i una igualtat d’oportunitats per a tothom a través 
del foment de projectes culturals que tenen gran impacte en el territori i que treballen en 
xarxa. En aquest sentit, tenen interès a col·laborar en la celebració de la quarta edició 
de l’esdeveniment cultural “Dansa Quinzena Metropolitana”. 
 
La Diputació de Barcelona vol col·laborar a la realització d’aquest esdeveniment amb 
una aportació de tres-cents cinquanta mil euros (350.000 €). 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que 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 de règim local i l’article 91 del text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que la Llei de bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, tècnica 
i administrativa entre les Administracions Locals i les Administracions de l’Estat i de les 
Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es 
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les 
lleis. 
 
Vistos els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, relatius a la definició, tipus, requisits, continguts dels convenis de 
col·laboració entre les administracions publiques, i en especial l’establert a l’article 48.7 
de l’esmentada norma quan diu que el conveni que instrumenti una subvenció haurà de 
complir amb allò previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques 
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat 
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol instrument 
jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès 
comú. 
 
Atès que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) 
disposa que pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens 
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locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o 
per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels 
quals tinguin un interès comú. 
 
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 els 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 en el Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16 els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2 de l’LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes 
a l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió 
d’una subvenció per concessió directa, ja que el pressupost d’enguany de la Diputació 
de Barcelona preveu una aplicació pressupostària nominativa a favor de l’Institut de 
Cultura de Barcelona. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 de l’LGS habilita a que aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni. 
 
Atès que segons l’article 27 en relació amb l’article 29 de l’Ordenança, en el text del 
conveni, a més del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran 
el termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la 
forma de pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes 
per la mateixa finalitat. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat previst als articles 18 i 20 LGS, 
així com a l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de 
la informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Atès el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, referent a la convalidació dels 
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actes administratius, en relació amb l’article 39.3 de la mateixa llei, referent a la 
retroactivitat dels actes administratius. 
 
Atès que en compliment del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, la Diputació de Barcelona haurà de 
trametre el conveni signat el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la Gerència de Serveis de Cultura ha elaborat la memòria justificativa, tal com 
estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
(LRJSP). 
 
Atès que és competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.4.k.3) 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, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, que atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de 
convenis per un import superior a 100.000 euros, per delegació de la Presidència.  
 
En conseqüència, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència de 
la Diputació de Barcelona, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. CONVALIDAR l’aprovació del conveni entre l’Institut de Cultura de Barcelona, 
la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Badalona, Terrassa, Sant Cugat del 
Vallès, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat. Santa Coloma de Gramenet, 
Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Viladecans per a l’organització i 
celebració de la quarta edició de l’esdeveniment cultural “Dansa Quinzena 
Metropolitana”, el text literal del qual és el següent: 
 

“CONVENI ENTRE L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE BADALONA, TERRASSA, SANT CUGAT DEL 
VALLÈS, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EL PRAT DE LLOBREGAT, SANTA COLOMA 
DE GRAMENET, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, CORNELLÀ DE LLOBREGAT I 
VILADECANS PER A L’ORGANITZACIÓ I CELEBRACIÓ DE LA QUARTA EDICIÓ DE 
L’ESDEVENIMENT CULTURAL “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA, amb NIF P5890006I i domicili a La Rambla, 99, 
08002 de Barcelona, representat pel Sr. Joan Subirats Humet que actua com a president de 
l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), en ús de les facultats conferides per l’article 6 h) 
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dels seus estatuts, amb domicili al Palau de la Virreina (La Rambla, 99, 08002 Barcelona), i 
assistit en aquest acte per la secretària delegada de l’ICUB, Sra. Montserrat Oriol i Bellot. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla de Catalunya 126, 
08008 de Barcelona, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, president 
delegat de l’Àrea de Cultura, d’acord amb l’apartat 4.1.4.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 núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decret de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm. 
5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021. 
 
Igualment intervé la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, que assisteix al 
president delegat de l’Àrea de Cultura, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, publicat en el BOPB de 16 de març de 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, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional. 
 
AJUNTAMENT DE BADALONA, amb NIF P0801500J i domicili a la plaça de la Vila, 1, 08911 de 
Badalona, representat pel Sr. Xavier Garcia Albiol, Alcalde de l’Ajuntament de Badalona, assistit 
pel Sr/Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE TERRASSA, amb NIF P0827900B i domicili a Raval de Montserrat, 14, 
0221 de Terrassa, representat pel Sr. Jordi Ballart Pastor, Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa, 
assistit pel Sr/Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, amb NIF P0820400J i domicili a la plaça de 
la Vila, 1, 08172 de Sant Cugat del Vallès, representat per la Sra. Mireia Ingla Mas, Alcaldessa 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, assistida pel Sr/Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, amb NIF P0810000J i domicili a la Plaça 
de l’Ajuntament 11, 08901 de l’Hospitalet de Llobregat, representat per la Sra. Núria Marín 
Martínez, Alcaldessa l’Hospitalet de Llobregat, assistida pel Sr/Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT, amb NIF P0816800G i domicili a la Plaça de la 
Vila, 1, 08820 del Prat de Llobregat, representat pel Sr. Lluis Mijoler Martínez, Alcalde del Prat 
de Llobregat, assistit per la Sra. María Cacharro López, secretària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, amb NIF P0824500C i domicili a la Plaça 
de la Vila, 1, 08921 de Santa Coloma de Gramenet, representat per la Sra. Núria Parlon Gil, 
Alcaldessa de Sant Coloma de Gramenet, assistida pel Sr/Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, amb NIF P0807600B i domicili a la Plaça 
Santa Magdalena, 5-6, 08950 d’Esplugues de Llobregat, representat per la Sra. Pilar Díaz 
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Romero, Alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, assistida pel Sr/Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
secretari/ària d’aquest ajuntament. 
 
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, amb NIF P0807200A i domicili a Mossèn Cinto 
Verdaguer s/n, 08940 de Cornellà de Llobregat, representat pel Sr. Antonio Balmón Arévalo, 
Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de l’article 53.1ª) 
del text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya 
i facultat per l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data ……………….. i 
assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, Secretaria General d’aquest Ajuntament, als 
efectes de fe pública previstos per l’article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, que 
dona fe de l’acte. 
 
AJUNTAMENT DE VILADECANS, amb NIF P0830200B i domicili al carrer Jaume Abril, 2, 
08840 de Viladecans, representat pel Sr. Carles Ruiz Novella, Alcalde de l’Ajuntament de 
Viladecans, assistit pel Sr. Miguel Ángel García, secretari d’aquest ajuntament. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’Institut de Cultura de Barcelona (en endavant, ICUB) és una entitat pública, 

empresarial local, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, creada per 
l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de desenvolupar de forma directa les activitats 
culturals d’interès general. De conformitat amb els seus estatuts, les competències de 
l’ICUB en matèria de cultura es circumscriuen a l’àmbit territorial de la ciutat de 
Barcelona. En l’àmbit de les seves competències, l’ICUB té previst organitzar la 4a. edició 
de l’esdeveniment Dansa Quinzena Metropolitana, que tindrà lloc del 5 al 21 de març de 
2021. Aquest esdeveniment implica la col·laboració de diferents ciutats de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, per tal de promoure el consum de la dansa entre la 
ciutadania. L’edició de 2021 preveu la programació d’espectacles als teatres i espais 
diversos de 10 ciutats de la demarcació de Barcelona. 
 

II. Que la Diputació de Barcelona, entre d’altres, té competències per a l’assistència tècnica 
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. A través de l’Àrea de Cultura 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 públics, mitjançant el recolzament a cicles i festivals de difusió de les arts escèniques, 
la música, el cinema, les arts visuals i la literatura professionals als municipis. 
 

III. Que en virtut del que disposa l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, els municipis compten amb competències pròpies en matèria 
de promoció de la cultura i d’equipaments culturals. Els ajuntaments esmentats que està 
previst que participin en la celebració de l’esdeveniment Dansa Quinzena Metropolitana, 
tenen entre les seves funcions les de promoure i donar suport a les iniciatives que tinguin 
com a objectiu el foment i la pràctica de la dansa mitjançant activitats de creació, de 
formació, d’exhibició i, en general, activitats de dinamització de la dansa adreçades al 
públic en general. Aquests ajuntaments consideren una prioritat fomentar totes aquelles 
iniciatives culturals encaminades al desenvolupament de públics per a la cultura i per a 
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la dansa, en especial, per tal d’aconseguir una societat més vertebrada entorn de la 
cultura i una major cohesió social. 
 

IV. Que les dites administracions valoren com de màxima rellevància aquelles accions que 
ajuden a establir un equilibri territorial i una igualtat d’oportunitats per a tothom a través 
del foment de projectes culturals que tenen gran impacte en el territori i que treballen en 
xarxa. En aquest sentit, tenen interès en establir una col·laboració per endegar accions 
de suport als projectes culturals de l’àmbit de la dansa. 
 

V. Que la minuta de conveni va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data .................... 
 

VI. Que, per part de l’ICUB, la minuta de conveni va ser aprovada per ....................(òrgan 
competent) en sessió de data .......................... 
 

VII. Que, per part dels ajuntaments intervinents, la minuta de conveni va ser aprovada pels 
corresponents òrgans de govern en les dates que s’indiquen a continuació: 
 
- Ajuntament de Badalona, per acord/resolució de ...........................(segons s’escaigui 

en funció de l’òrgan competent) de data ................ 
 
- Ajuntament de Terrassa, per acord/resolució de ...........................(segons s’escaigui 

en funció de l’òrgan competent) de data ................ 
 
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per acord/resolució de ...........................(segons 

s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de data ................ 
 
- Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per acord/resolució 

de ...........................(segons s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de 
data ................ 

 
- Ajuntament del Prat de Llobregat, per acord/resolució de ...........................(segons 

s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de data ................ 
 
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per acord/resolució 

de ...........................(segons s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de 
data ................ 

 
- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per acord/resolució 

de ...........................(segons s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de 
data ................ 

 
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per acord adoptat per la Junta de Govern 

Local en sessió de data................. 
 
- Ajuntament de Viladecans, per acord/resolució de ...........................(segons 

s’escaigui en funció de l’òrgan competent) de data ................ 
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Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest conveni és formalitzar la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’ICUB, els ajuntaments de Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat, Cornellà 
de Llobregat i Viladecans, per a l’organització i celebració de la quarta edició de 
l’esdeveniment cultural “Dansa Quinzena Metropolitana” (en endavant, DQM).  
 
Aquest esdeveniment té com a objectiu fomentar una presència regular de la dansa a les 
programacions estables dels teatres municipals i dels centres socioculturals per tal de millorar 
la percepció social envers la dansa, generar pràctiques de la dansa que impliquin el màxim 
nombre de gèneres i persones i donar visibilitat al talent local, nacional i internacional. 
 
La selecció de la programació d’enguany, que inclou 240 activitats, es basa en produccions 
d’artistes i companyies que responen als criteris de qualitat, caràcter internacional i llenguatge 
atractiu per a tota mena de públic. Aquest any, a més, es dona especial èmfasi a la producció 
local. 
 
A la programació s’hi troben noms consolidats i de llarga trajectòria de l’escena nacional que 
conviuen amb les noves generacions de creadors. A més, tot i la situació de pandèmia 
mundial, l’esdeveniment DQM es manté ferm en el seu compromís per l’excel·lència i segueix 
apropant al públic de l’àrea metropolitana grans noms de la dansa internacional amb peces 
que es representaran per primer cop a Catalunya.  
 
Sacude, espectacle a l’aire lliure de dansa vertical, serà l’espectacle itinerant d’enguany que 
recorrerà tots els municipis. 
 
Més enllà dels espectacles de sala i l’itinerant, per a l’esdeveniment DQM s’ha programat una 
gran varietat d’activitats i propostes singulars a espais no teatrals per ampliar el seu públic: 
se celebraran més d’una vintena de conferències en espais com fàbriques de creació, centres 
cívics, escoles o equipaments similars, i es podrà gaudir de la dansa a través del cinema 
gràcies a la col·laboració amb Choreoscope, el festival internacional de cinema de dansa de 
Barcelona, que posarà a l’abast de tothom desenes de films de dansa a Filmin. 
 
Una altra de les novetats d’enguany és la creació del projecte Filatures, que neix amb l’objectiu 
de donar suport a propostes de nous formats presentades en espais no convencionals i 
escollides a través d’una convocatòria pública tenint en compte la seva vinculació amb el teixit 
local de cada ciutat. 
 
Sota aquest nom, el projecte vehicula la dansa amb les antigues fàbriques tèxtils dels diferents 
municipis de l’àrea metropolitana, algunes de les quals s’han reconvertit en espais per a la 
creació o museus, i sorgeix a partir de la idea d’establir connexions entre les ciutats i el seu 
passat comú creant una xarxa de fils creatius a través de la dansa. 
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L’esdeveniment DQM també oferirà propostes paral·leles per estimular l’interès envers la 
dansa. S’han programat desenes de tallers, diàlegs amb el públic (xerrades post i pre-funció 
amb les i els artistes...) 
 
El detall de tota la programació es pot consultar a https://www.dansametropolitana.cat/ca 
 
SEGON. COMPROMISOS DE LES PARTS 
 
Per part de l’ICUB: 

 
- Organització de la quarta edició de DANSA QUINZENA METROPOLITANA i gestió de 

totes les actuacions requerides per portar a terme la seva celebració. 
 
- Coordinació amb els responsables dels equipaments dels municipis de la demarcació de 

Barcelona que es detallen a continuació: Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, 
l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat i Viladecans, per fer arribar els espectacles de dansa que 
es duran a terme en els respectius municipis dins de la DQM. 

 
- Finançar la DQM fins a un màxim de 810.000 € per a sufragar despeses de programació, 

contractació artística, i producció d’espectacles, coordinació, comunicació, Oficina tècnica 
del Festival i producció tècnica. L’import màxim a finançar es durà a terme en la quantia 
de 460.000 € amb càrrec al pressupost de l’ICUB i en la quantia de 350.000 € provindrà 
de l’aportació que realitzarà la Diputació de Barcelona com a subvenció a l’ICUB en els 
termes que es detallen en l’apartat següent i en el pacte tercer del present document. Tot 
i això, si s’escau, l’ICUB podrà obtenir d’altres subvencions, donacions, aportacions o 
ingressos per al finançament de les despeses assenyalades. En aquest darrer cas, les 
quantitats obtingudes es reduiran de l’import de 460.000 € que inicialment l’ICUB finança 
amb càrrec al seu pressupost. 

 
- Comunicar a les parts signatàries qualsevol canvi en el programa d’activitats o incidència 

en el seu desenvolupament. 
 
- Fer el seguiment del programa d’activitats conjuntament amb la Diputació de Barcelona i 

la resta d’ajuntaments participants. 
 
- Fer constar en tots els materials que l’ICUB editi per difondre l’esdeveniment, amb la 

denominació i el logotip oficial, la col·laboració tant de la Diputació de Barcelona com la 
resta d’ajuntaments intervinents. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
 
- La Diputació de Barcelona realitzarà una aportació de 350.000 euros com a subvenció 

directa consignada nominativament en el seu pressupost a l’ICUB, destinada a col·laborar 
en les despeses de l’organització de la quarta edició de la DQM. Aquesta quantia es 
satisfarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33410/46200 del vigent 
pressupost. 

 

https://www.dansametropolitana.cat/ca
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- Coordinar-se amb l’ICUB i els ajuntaments participants en l’esdeveniment per fer el 
seguiment del programa d’activitats. 

 
Per part dels ajuntaments participants: 
 
- L’Ajuntament de Badalona s’encarregarà de la programació d’espectacles, promoció i 

comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es realitzin al seu 
municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 22.730,82 € amb càrrec al seu 
pressupost. 

 
- Per la ciutat de Terrassa, l’Ajuntament de Terrassa s’encarregarà de la programació 

d’espectacles, promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les 
activitats que es realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 
17.124,50 € amb càrrec al seu pressupost dins de les partides 7451.33407.22799 i 
7451.33407.22609 de cap. 2.  

 
- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’encarregarà de la programació d’espectacles, 

promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es 
realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 22.506,00 € amb 
càrrec al seu pressupost. 

 
- L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s’encarregarà de la programació d’espectacles, 

promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es 
realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 107.577,47 € 
amb càrrec al seu pressupost. 

 
- L’Ajuntament del Prat de Llobregat s’encarregarà de la programació d’espectacles, 

promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es 
realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 7.345,91 € amb 
càrrec al seu pressupost. 

 
- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’encarregarà de la programació 

d’espectacles, promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les 
activitats que es realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 
21.436,00 € amb càrrec al seu pressupost. 

 
- L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat s’encarregarà de la programació d’espectacles, 

promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es 
realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 20.648,85 € amb 
càrrec al seu pressupost. 

 
- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat s’encarregarà de la programació d’espectacles, 

promoció i comunicació, producció tècnica, logística i seguretat de les activitats que es 
realitzin al seu municipi i finançarà la despesa corresponent per import de 30.116,58 € amb 
càrrec al seu pressupost. 

 
- L’Ajuntament de Viladecans ha encomanat la realització de les actuacions i justificació de 

l´aportació municipal a l’ens dependent SPM Viladecans Qualitat, SL que s’encarregarà de 
la programació d’espectacles, promoció i comunicació, producció tècnica, logística i 
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seguretat de les activitats que es realitzin al seu municipi i finançarà la despesa 
corresponent per import de 14.411,10 € amb càrrec al seu pressupost. 

 
TERCER. CONDICIONS A LES QUE QUEDA SUBJECTA LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA  
 
Les condicions a les que queda subjecta la subvenció de la Diputació de Barcelona es 
concreten en els punts següents: 
 
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de 

l’esdeveniment cultural “Dansa Quinzena Metropolitana”, que s’ha dut a terme del 5 al 21 
de març de 2021 i que aplega un seguit d’activitats associades. S’acceptaran despeses 
efectuades des de l’1 de gener fins al 15 de desembre de 2021. 

 
2. L’ICUB haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquesta ha estat 

finançada 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. 

 
3. La subvenció atorgada haurà de justificar-se a data límit de 15 de desembre de 2021, 

mitjançant la presentació d’un certificat de despeses signat per un funcionari públic habilitat 
en l’exercici de les seves funcions que contingui:  

 
 Una relació de pagaments aprovats destinats íntegrament a l’actuació i que contingui: 

número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import justificat i data 
de la seva aprovació.  

 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres 
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació. 

 Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l’actuació. 

 
Juntament amb la certificació de despeses, l’ICUB haurà de presentar una memòria 
tècnica descriptiva de les actuacions realitzades.  
 
S’estableixen les següents despeses elegibles, que han d’estar directament vinculades al 
projecte subvencionat: 
 
a) Despeses del temps de dedicació al projecte per part del personal integrat en 

l’estructura de l’entitat. 
b) Despeses relacionades amb la contractació artística, locomoció i allotjament dels 

artistes. 
c) Despeses vinculades a la coordinació, oficina tècnica, logística, seguretat, producció, 

material…  
d) Despeses de comunicació i xarxes socials. 
e) Despeses vinculades a l’organització i coordinació d’activitats paral·leles. 

 
Com a conseqüència de les mesures de contenció de la pandèmia de la covid-19 
adoptades per les autoritats competents, de manera excepcional, s’admetran com a 
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despeses subvencionables les anteriorment esmentades encara que l’activitat no s'hagi 
pogut realitzar, totalment o parcialment. 

 
4. El pagament de la subvenció es farà a la finalització de l’activitat, prèvia presentació del 

certificat de despeses signada per un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves 
funcions, en els terminis i condicions que es detallen al punt anterior d’acord amb la resta 
de condicions que s’estableixen a l’apartat anterior. La data màxima de presentació de la 
justificació final serà del 15 de desembre de 2021.  
 
Així mateix, abans del pagament, l’ICUB haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

5. L‘ICUB s’obliga a executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 

 
a) L’ICUB 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. 

 
b) El pressupost de l’activitat que preveu aquest conveni és vinculant, si bé s’admetrà la 

possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. No 
obstant, en cas que hi hagi activitats que s’hagin vist afectades per les mesures 
adoptades per detenir el covid-19, s’acceptaran les desviacions produïdes degudament 
justificades.  

 
c) Els documents de qualsevol mena justificatius d’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. 

 
d) L’ICUB haurà 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.  

 
e) L’ICUB haurà de comunicar l’obtenció d’altres fonts de finançament diferents de les que 

venen regulades en aquest conveni. 
 
f) L’ICUB s’obliga a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta 

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

 
g) La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions 
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 

 
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. 
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6. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança general 

de subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei general de subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 

 
QUART. VIGÈNCIA  
 
Aquest conveni estén la seva vigència des del 5 de març de 2021, data en la que s’ha iniciat 
l’esdeveniment cultural “Dansa Quinzena Metropolitana”, fins a 15 de desembre de 2021.  
 
CINQUÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni, de caràcter paritari i integrada per 
un representant de cadascuna de les parts signants. Aquesta comissió es reunirà sempre que 
qualsevol de les parts ho requereixi i tindrà per funcions: 
 
- Acordar els criteris de cooperació. 
 
- Fer el seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les 

especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament. 
 
- Resoldre els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar. 
 
SISÈ. CAUSES DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA, DENÚNCIA i EXTINCIÓ DEL CONVENI: 
 
Qualsevol de les parts podrà denunciar per causa justificada el present conveni, per escrit. 
Són causes d’extinció del present conveni les següents:  
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
 
b) Per la voluntat de qualsevol de les parts formalitzada amb un preavís de dos mesos a la 

resta de parts. 
 
c) Per acord unànime de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
 
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni, previ 

requeriment a la part incomplidora, amb la mediació, si s’escau, de la comissió de 
seguiment, perquè en cas que sigui esmenable, en el termini màxim d’una setmana 
l’esmeni. 

 
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 
 
f) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret. 
 
La Comissió de Seguiment estudiarà les formes de finalitzar les actuacions en curs, en cas 
d’extinció anticipada del conveni, amb respecte a les previsions de l’article 52 de la Llei 
40/2015, de règim jurídic del sector públic, relatives a la liquidació del conveni. 
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SETÈ. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT 
 
El present conveni no es podrà considerar com a constitució de societat o associació entre 
les parts, que assumiran només les obligacions que en dimanen. La responsabilitat de 
cadascuna de les parts es limitarà a les obligacions que s’hi estipulen. 
 
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat ni subsidiarietat i cadascuna d’elles respon 
individualment per la seva actuació. La responsabilitat que es pugui generar enfront a terceres 
persones a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni 
correspon a l’ens executor material de les actuacions. 
 
VUITÈ. RÈGIM JURÍDIC 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions pactades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
disposicions següents: 
 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
NOVÈ. JURISDICCIÓ I FUR COMPETENTS 
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment d’allò 
pactat seran resolts sota els criteris de bona fe i de col·laboració. No obstant, en cas de 
discrepàncies irresolubles, les parts accepten la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l ’ordre 
contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 
DESÈ. PUBLICITAT 
 
Del present conveni se’n donarà la publicitat prevista a l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
l’article 14 i la disposició addicional 9a de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern. 
 
I, en prova de conformitat, les parts que l’atorguen signen aquest document electrònicament.” 

 
Segon. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Institut de 
Cultura de Barcelona (ICUB), amb NIF P5890006I, que es troba consignada 
nominativament en el pressupost de la Diputació de Barcelona, per un import de tres 
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cents cinquanta mil euros (350.000,00 €), destinada a finançar la quarta edició de 
l’esdeveniment cultural “Dansa Quinzena Metropolitana”, d’acord amb l’apartat a) de 
l’article 16.3 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de tres cents cinquanta mil euros 
(350.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33410/46200, del 
pressupost corporatiu de l’anualitat 2021, per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
Quart. ESTABLIR que la signatura del conveni pressuposa l’acceptació de la subvenció 
de la Diputació de Barcelona per part de l’ICUB. 
 
Cinquè. FACULTAR el president delegat de l’Àrea de Cultura per a la formalització 
d’aquest conveni i per a quantes actuacions se’n derivin. 
 
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a les parts interessades per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Setè. REMETRE electrònicament el conveni a la Sindicatura de Comptes, dins dels tres 
mesos següents a la seva formalització. 
 
Vuitè. COMUNICAR aquesta aportació econòmica a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 

 
56.- 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 activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2021, organitzades per les entitats culturals sense finalitat 
de lucre (Exp. núm. 2021/3760).- 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 
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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 25 de març de 
2021 (registre d’acords 128/21), va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinada a finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2021, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de 
lucre, per un import màxim de tres-cents cinquanta mil euros (350.000.- EUR). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 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 
30 de març de 2021 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província amb 
número d’identificació BDNS 554926.  
 
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 es va celebrar el dia 15 de juliol de 
2021 i que ha estat formalitzada en la corresponent acta. 
 
Vist l’informe emès per la gerent de Serveis de Cultura de data 15 de juliol de 2021 què 
valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
Atès que la clàusula onzena estableix un pressupost màxim de TRES-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903. 
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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 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 per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 
27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, 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, per delegació de la Presidència, la concessió de subvencions en el 
marc de la convocatòria 202120215120012413 amb l’objecte de finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2021, 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: 
 

Nº Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) Ca Cb Cc Cd Ce Cf Total 

83 

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

G58488487 

432 Festes de Sant Roc de 
Barcelona a la plaça Nova, 
declarades Festa Patrimonial 
d'Interès Nacional, i activitats 
del «Després del 4¼» 

9 10 5 4 10 6 44 2.688,00 

55 
ASSOCIACIÓ CENTRE 
CULTURAL SANT 
VICENÇ DE SARRIÀ 

G64854920 

A SARRIÀ NADAL ÉS TOT 
L'ANY: projecte de cultura 
popular i tradicional per a 
joves. 

8 10 5 4 8 6 41 2.504,00 

106 
ASSOCIACIÓ LA 
PASSIÓ D'OLESA DE 
MONTSERRAT 

G08779365 
REPRESENTACIONS DE LA 
PASSIÓ D'OLESA DE 
MONTSERRAT 

8 8 4,5 4 10 6 40,5 2.474,00 
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Nº Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) Ca Cb Cc Cd Ce Cf Total 

44 ASSOCAICIO TONIS 
TARADELL G61165361 FESTA TONIS TARADELL 8 6 4 4 10 7 39 1.444,58 

111 

Associació 
organitzadora de la 
festa dels Tres Tombs 
de Vilanova i la Geltrú 

G59066019 Tres Tombs 2021 7 8 4 4 10 5,5 38,5 2.159,00 

119 Associació Sant Antoni 
Abat - Tonis de Manlleu G62123583 FESTES DELS TONIS DE 

MANLLEU 6 8 4 3 10 7 38 2.131,00 

153 Castellers de la Vila de 
Gràcia G61307229 Diada Castellera Festa Major 

de Gràcia 2021 8 5 4 3 10 7 37 2.075,00 

42 Ass. Colla Gegantera de 
Molins de Rei G59819136 Festa Major Gegant 2021 7 6 4 4 8 7 36 2.019,00 

54 Associació Castellers de 
Sants G67567388 Castellers de Sants 2021 8 4 5 4 8 7 36 2.019,00 

77 
Associació Cultural per 
la Tradició Musical 
TRAM 

G59120444 TRADICIONARIUS Festival 
Folk Internacional 7 6 5 5 4 9 36 2.019,00 

158 CENTRE D'ESPLAI 
XIXELL G58344318 

PESSEBRE VIVENT 
SOLIDARI 2021 DEL CENTRE 
D'ESPLAI XIXELL 

9 5 4 4 8 6 36 2.000,00 

261 
SOCIETAT CORAL 
JOVENTUT 
TERRASSENCA 

G58822461 CONCERT CANT CORAL i 
PREMI DE PINTURA 8 9 3 3 4 8 35 1.963,00 

14 Agrupació Folklòrica 
Amunt i Crits G58356007 Música i Danses a Terrassa 7 8 4,5 3 6 6 34,5 1.935,00 

19 Agrupació Sardanista 
l'Ideal de Clavé G58038167 APLEC DE LES ROQUETES 8 8 4 4 6 4,5 34,5 1.935,00 

229 Fundació Vidal 
Fundació Privada G08595886 

Promoció i dinamització de la 
cultura popular Fundació Vidal i 
territori 

7 7 5 4 4 7,5 34,5 1.935,00 

72 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
DEIXEBLES DE SANT 
FELIU 

G61040994 
Restauració i adequació dels 
bestiari festiu del Pullassu de 
Torelló 

6 6 4 2 10 6 34 1.907,00 

73 Associació Cultural 
Esplai G08406332 L'Ametlla de Merola - Conviu 

amb la tradició: tot l'any ! 8 4 3 3 10 6 34 1.907,00 

112 
Associació per les 
tradicions catalanes 
Tradicat 

G63165583 Organització Flama del Canigó 
2021 - Osona i Moianès 7 4 4 4 8 7 34 722,00 

172 Cercle d'Agermanament 
Occitano-Català - CAOC G08953564 

Arrels comunes: bestiari, 
llegendes, rondalles, cançó 
popular i tradicions occitano-
catalanes. Activitats de 
promoció i divulgació 2021. 

8 4 4 5 6 7 34 1.907,00 

192 COLLA TRES TOMBS 
DE SANT JOAN DESPÍ G67475905 

Tres Tombs de Sant Joan 
Despí - 30è aniversari revista 
El Camí 

6 6 4 3 8 7 34 1.907,00 

249 Lluïsos de Gràcia G58040775 Lluïsos és cultura 7 7 4 3 8 5 34 1.780,00 

5 ACCIO CIVICA 
CALDERINA G62214820 

CALDESFLOR 2021, LA 
FLAMA DEL CANIGÓ I 
CATIFA NADALENCA 

7 4 4,5 4 8 6 33,5 1.879,00 
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Nº Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) Ca Cb Cc Cd Ce Cf Total 

211 ESBART CATALÀ DE 
DANSAIRES G58348806 Activitats de foment i difusió de 

la dansa catalana 2021 6 6 4,5 2 10 5 33,5 1.879,00 

76 Associació Cultural 
L'Empelt G61058004 Cultura popular a les festes 

climentones 7 3 5 4 8 6 33 1.851,00 

135 Ateneu Santcugatenc G58315953 46a edició de la Festa de 
Tardor 6 6 4 3 8 6 33 1.851,00 

161 CENTRE MORAL 
D'ARENYS DE MUNT G58176744 LA CULTURA POPULAR A 

ARENYS DE MUNT 6 10 4 2 8 3 33 1.851,00 

224 Fundació Privada Cívica 
Oreneta del Vallès G64299118 Enganxa't a la cultura 7 4 4 3 8 7 33 1.851,00 

10 Agrupació Cultural 
Folklòrica Barcelona G08943250 

Cicle de ballades de Sardanes 
a la Catedral de Barcelona 
2021 

7 6 3,5 2 10 4 32,5 1.823,00 

137 BADALONA 
SARDANISTA G58838103 77è. APLEC DE LA SARDANA 

DE BADALONA 5 10 3,5 2 6 6 32,5 1.823,00 

171 CENTRO ARAGONES 
TERRASSA G61440707 PILAR 2021 4 11 3,5 2 6 6 32,5 1.823,00 

228 Fundació Procat G61198826 Aplecat 2021 Mostra de Cultura 
Popular a Nou Barris 7 3 4,5 4 8 6 32,5 1.823,00 

7 ACF Sabadell 
Sardanista G59667386 58è APLEC DE LA SARDANA 

DE SABADELL 6 8 4 4 6 4 32 1.795,00 

8 ACG ROSALIA DE 
CASTRO G58174632 FESTA CULTURAL CORPUS 

2021 - CAN MERCADER 2021 6 6 4 2 8 6 32 1.795,00 

11 
AGRUPACIÓ DE 
BALLS POPULARS DE 
SITGES 

G58334582 
Activitats de Cultural Popular 
de l'Agrupació de Balls 
Populars de Sitges 2021 

6 6 4 3 8 5 32 1.795,00 

29 AMICS DEL CAMELL G59032284 FESTA MAJOR del 40è 
aniversari 7 6 4 3 8 4 32 1.795,00 

52 Associació Bastoners de 
Terrassa G60889623 40è Aniversari 7 6 5 4 4 6 32 1.795,00 

59 

Associació COLLA DE 
GEGANTERS I 
GRALLERS DE 
CASTELLTERÇOL 

G60531795 ACTIVITATS GEGANTS 
CASTELLTERÇOL 2021 3 6 4 3 10 6 32 1.200,00 

94 ASSOCIACIÓ FEM BIR G65501330 Llegendes de Bigues i Riells 6 4 4 3 8 7 32 1.795,00 

96 Associació Festa d'en 
Toca-Sons G63346746 Festa d'en Toca-Sons 2021 6 4 4 4 8 6 32 1.795,00 

113 
ASSOCIACIÓ 
PESSEBRE VIVENT 
AMICS DE CORBERA 

G59732610 Pessebre Vivent 2021 8 6 4 3 4 7 32 1.795,00 

155 
Centre Catòlic de 
Mataró, secció teatral 
Sala Cabanyes 

V08996829 Els Pastorets de Mataró 5 10 4 2 8 3 32 1.795,00 

184 
Colla de Gegants i 
Capgrossos de Santa 
Coloma de Gramenet 

G60133030 

40è aniversari de la Colla de 
Gegants i Capgrossos de 
Santa Coloma de Gramenet i 
60è + 1 aniversari dels gegants 
vells. 

5 6 4 3 8 6 32 1.795,00 

202 Diables de Les Corts G60770799 
Pandemonium de Primavera - 
27è Aniversari de Diables de 
Les Corts 

8 4 4 3 6 7 32 1.795,00 
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217 FOMENT DE LA 
SARDANA DE RUBÍ G59849760 CICLE FESTIU - FESTES 

POPULARS 5 6 4 3 10 4 32 1.795,00 

236 Grup sardanista Horta G62478409 Sardanes a Horta 2021 5 6 4 3 8 6 32 900,00 

27 Amics de la Sardana de 
Premià de Mar G58946955 Ballades-Concert any 2021. 

Diada del soci de l'Entitat 6 7 3,5 2 10 3 31,5 1.767,00 

40 
Asociación Hermandad 
Andaluza San José de 
Abrucena en Terrassa 

G62164793 47è APLEC DE SAN JOSÉ DE 
ABRUCENA EN TERRASSA 6 6 4,5 3 6 6 31,5 1.500,00 

80 Associació d'Amics dels 
Gegants del Pi G60195906 

XXVII Festes de Sant Josep 
Oriol i activitats que se'n 
deriven 

4 6 4,5 3 8 6 31,5 1.500,00 

124 
ASSOCIACIÓ TAULA 
D'ENTITATS DE 
SARRIÀ 

G65690620 Sardanes a la Plaça 6 7 3,5 3 6 6 31,5 1.767,00 

127 

ASSOCIACIÓ 
TRABUCAIRE 
"BANDOLERS DE 
TERRASSA" 

G66626250 
ANIVERSARI - LES 
HEROIQUES DONES DE 
TERRASSA -6ª EDICIÓ- 

8 6 4,5 3 6 4 31,5 1.767,00 

210 ELS XULIUS - CENTRE 
SOCIAL RIBETÀ G58860081 Música de proximitat 4 10 3,5 2 8 4 31,5 1.767,00 

16 
Agrupació Musical La 
Banda de Cerdanyola 
del Vallès 

G61887329 Un Castell de Musicals 8 3 5 5 6 4 31 1.738,00 

50 Associació Ball de 
Pastorets de Terrassa G66986357 El Ball de Pastorets a Terrassa 7 2 4,5 4 8 5,5 31 1.500,00 

67 

ASSOCIACIO 
CULTURAL 
CATALUNYA 
SARDANISTA 

G65256851 25É.CONCERT DE 
SARDANES 7 7 4 3 6 4 31 1.650,00 

75 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I 
RECREATIVA UNIÓ 
CALAFINA 

G08712481 2N.CONCURS DE 
MICROTEXTES TEATRALS 6 11 3,5 2 4 4,5 31 1.738,00 

108 
ASSOCIACIÓ 
MIQUELETS DE 
CATALUNYA 

G64174477 XIVa DESFILADA DELS 
MIQUELETS 5 4 4 3 10 5 31 1.738,00 

138 Ball de Diables de 
Mataró G63541502 L'Encesa - Mostra de Bestiari 

Festiu 5 5 4 4 8 5 31 1.738,00 

151 CASINO DE CALDES 
FUNDACIO PRIVADA G64910987 

MUSICA, TEATRE, II CICLE 
PARLEM DE CULTURA 
POPULAR. PROJECTE 
JUVENIL D'INTERPRETACIO 
TEATRAL, PROGRAMA 
ANUAL 

7 7 4 3 4 6 31 1.738,00 

237 GRUP SARDANISTA 
MAIG G58921958 

Activitats Cultura Popular 2021 
i Participació Campionat 
Sardana esportiva Barcelona 
Ciutat 

5 6 4 2 10 4 31 1.738,00 

20 
AGRUPACIÓ 
SARDANISTA 
MANLLEUENCA 

G59827212 
Concerts i espectacles 
pedagògics sardanístics - 
Manlleu 2021 

7 7 3,5 3 6 4 30,5 1.710,00 
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61 
Associació Colla Ferafoc 
de Sant Quintí de 
Mediona 

G65491557 Foedus, 10è Aniversari Ferafoc 
i Estrena Ferafoc Petit 6 4 4,5 3 8 5 30,5 1.710,00 

63 
Associació Colla 
Gegantera de Nou 
Barris 

G65840225 El Costumari català a Nou 
Barris 6 2 4,5 4 8 6 30,5 1.710,00 

143 Capgrossos de Mataró G61063103 Temporada 2021 - 25é 
Aniversari 6 6 3,5 3 6 6 30,5 1.710,00 

209 El Círcol catòlic de 
Badalona G08713349 Els Pastorets de El Círcol de 

Badalona 4 10 3,5 2 8 3 30,5 1.710,00 

34 Asociación Centro 
Asturiano de Barcelona G08502544 BarnaSon 2021 4 7 4 3 6 6 30 1.682,00 

92 ASSOCIACIÓ 
ESPLUGA VIVA G58698424 Projecte + Cultura 6 6 4,5 3 6 4,5 30 1.682,00 

95 ASSOCIACIÓ FESTA 
DE LA FIL·LOXERA G60944592 FESTA DE LA FIL·LOXERA 

2021 6 5 3 2 10 4 30 1.682,00 

121 

ASSOCIACIÓ 
SOCIETAT CORAL LA 
UNIÓ 
SANTCUGATENCA 

G58021031 Activitats de cultura popular i 
tradicional de La Unió 2021 5 6 5 2 6 6 30 1.682,00 

123 Associació Som Riu 
d'Or G67229971 Activitats de cultura popular 8 2 4 2 8 6 30 1.682,00 

136 Ateneu Santfeliuenc G58153016 

Programa d'activitats de suport 
a la cultura popular i tradicional 
a Sant Feliu de Llobregat 2021 
- 140è ANIVERSARI 

6 6 4 4 4 6 30 1.682,00 

142 Can Ninot G65685307 Mostra de Titelles de Sant 
Cugat 8 3 5 4 4 6 30 1.682,00 

170 

CENTRO RECREATIVO 
Y CULTURAL 
ARAGONÉS DE 
RIPOLLET 

G61197828 FIESTAS DEL PILAR 2021 6 6 4 2 6 6 30 1.682,00 

181 

COLLA DE 
GEGANTERS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

V60160009 ANIVERSARI GEGANTS VNG 
2021 7 5 4 4 4 6 30 1.682,00 

189 Colla Sardanista Riallera G58851080 95è Concurs de Colles 
Sardanistes de Vic 2 10 5 2 6 5 30 950,00 

226 
FUNDACIO PRIVADA 
LA PASSIO 
D'ESPARREGUERA 

G63806756 LA PASSIÓ 
D'ESPARREGUERA 2021 6 6 4 2 6 6 30 1.682,00 

251 ORFEÓ BADALONÍ G58533506 ORFEÓ BADALONÍ, 
L'ATENEU 2.0 4 6 4 3 8 5 30 1.682,00 

74 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I 
D'ESBARJO MESTRES 
DEL GAI SABER 

G65135550 

PREPARATIUS DE 
L'ESPECTACLE SANTES I 
CREACIÓ DE L'IMATGE 
GRAFICA DE L'ENTITAT 

6 3 4,5 4 6 6 29,5 1.507,00 

134 Ateneu Igualadí de la 
Classe Obrera G08663478 5 Activitats i 1 Projecte 4 8 4,5 2 6 5 29,5 1.507,00 

162 
CENTRE MORAL I 
INSTRUCTIU DE 
GRÀCIA 

G08713273 Fem Cultura a Gràcia 4 10 4,5 2 6 3 29,5 1.507,00 
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232 
Germandat de 
Trabucaires, Geganters i 
Grallers de Sant Andreu 

G58368150 El Seguici Festiu de Sant 
Andreu a la Festa Major 5 4 4,5 2 8 6 29,5 1.507,00 

26 

AMICS DE LA FLAMA 
DEL CANIGÓ I DELS 
FOCS DE SANT JOAN 
DE MANLLEU-
TRADIFOC 

G63655021 SANT JOAN-TRADIFOC 7 3 4 3 8 4 29 1.280,00 

53 ASSOCIACIÓ CASAL 
POPULAR DE RUBÍ G63501670 

Publicació del llibre "CASAL 
POPULAR 1921-2021 CENT 
ANYS DE CULTURA A RUBÍ" 
300 Exemplars de 200 planes. 

6 6 4 3 4 6 29 1.481,00 

118 

ASSOCIACIÓ PRO 
APLEC DE SANTA 
COLOMA DE 
GRAMENET 

G02978260 
COMMEMORACIÓ DEL 67è 
APLEC A SANTA COLOMA 
DE GRAMENET 

5 8 4 2 6 4 29 1.481,00 

122 

ASSOCIACIO 
SOCIETAT 
SARDANISTA 
DANSAIRES 
VILANOVINS 

G08973810 ACTIVITATS SARDANISTES 3 8 5 3 6 4 29 1.481,00 

125 
ASSOCIACIÓ 
TITELLAIRE DE 
ROQUETES 

G64118714 LA TITELLADA (16ª Mostra de 
Titelles de Les Roquetes) 7 4 5 3 4 6 29 1.481,00 

193 COMISSIÓ SETMANA 
SANTA MATARÓ V58359308 REVULSIU I PROMOCIÓ DE 

LA SETMANA SANTA 4 5 4 2 8 6 29 1.481,00 

194 Comitè de l'Antifaç G67253005 

CARNAVAL DE MOLINS DE 
REI. Una tradició del segle XIX, 
recuperada el segle XX i 
reinterpretada el segle XXI. 

6 5 3 2 8 5 29 1.481,00 

200 CORAL SANT MEDIR G59785907 65è aniversari de la Coral Sant 
Medir 5 7 4 3 4 6 29 1.481,00 

212 Esbart Rocasagna G60981933 A la panxa del bou 6 6 4 2 6 5 29 1.481,00 

225 FUNDACIÓ PRIVADA 
CULTURA I TEATRE G64255185 

Els Pastorets 2021 - Tercera 
fase de renovació de les 
representacions 

5 6 4 2 8 4 29 1.481,00 

234 
GRUP PESSEBRISTA 
DE CASTELLAR DEL 
VALLÈS 

G60083185 PESSEBRES I EL CANVI 
CLIMÀTIC 6 6 4 4 5 4 29 1.481,00 

21 
Agrupació Sardanista 
Polifònica i Cultural de 
Puig-reig 

G58333592 

Festival Internacional de Cant 
Coral Catalunya Centre 
(enguany Festival de Música i 
Cant Catalunya Centre). 

5 6 3,5 3 6 5 28,5 1.456,00 

147 

CASA DE GRANADA 
CULTURAL ANDALUZA 
DEL VALLES 
OCCIDENTAL 

G58036849 CITA CON EL FLAMENCO 3 6 3,5 2 10 4 28,5 1.456,00 

203 Diables de Sant Cugat 
del Vallès G63767115 Trobades de bèsties a Sant 

Cugat 4 6 4,5 2 6 6 28,5 1.456,00 

216 Foment de la Sardana 
de Barcelona G60694114 Audicions de sardanes 2021 4 10 3,5 2 6 3 28,5 1.456,00 
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262 
SOCIETAT CORAL 
OBRERA LA GLÒRIA 
SENTMENATENCA 

G08727075 TRADICIONS D'UN POBLE 
DE PAGÈS 4 10 3,5 2 6 3 28,5 1.456,00 

1 A. C. Calaix de Sastre G64939374 10è Sancti Felicis 7 4 4 3 4 6 28 1.430,00 

62 Associació Colla 
Gegantera de Masquefa G65698383 

Activitat 2021: Dinamització 
Festa Major de Santa 
Magdalena i Renovació del 
vestuari dels Gegants de 
Masquefa, Isidre i Magdalena 

4 6 4 3 8 3 28 1.430,00 

101 
Associació Institut de 
Promoció de la Cultura 
Catalana 

G61299079 XXXI Jocs Florals del Raval 8 3 4 3 4 6 28 1.430,00 

105 
ASSOCIACIÓ LA 
COLÒNIA 
MODERNISTA 

G62671490 Actes d'octubre 2021 de la 
Colònia Modernista 6 6 4 3 6 3 28 1.430,00 

176 Colla Castellera 
Minyons de Terrassa G58334525 XLIII Diada de la Colla 4 6 4 3 6 5 28 1.430,00 

221 
Fundació Especial 
Antiga Caixa Sabadell 
1859 

G66055286 Sant Jordi Diada del Llibre 4 6 4 2 8 4 28 1.430,00 

233 Grup del Drac de 
Terrassa G58990029 Diada del Xumet del Drac 5 8 4 3 4 4 28 1.430,00 

247 La Satànica de Sant 
Andreu G59912105 Sant Andreu amb la cultura del 

foc 4 4 5 3 8 4 28 1.430,00 

248 La Taula del Raval G60009388 El bouets i la Vaqueta del 
Raval 5 4 4 3 6 6 28 1.430,00 

265 SOCIETAT CULTURAL 
SANT JAUME G58226911 Endavant amb les Sardanes 3 8 4 2 6 5 28 1.430,00 

56 

Associació Centro 
Cultural Raíces de 
Andalucía de 
Viladedcans 

G63566798 

XIII Romería Ciudad de 
Viladecans y Exposición de la 
historia de la Patrona de 
Viladecans, Santa María de 
Sales 

5 4 4 3 6 5,5 27,5 1.405,00 

87 

ASSOCIACIÓ DE LA 
CASA DEL TIÓ I LA 
CASA DEL BOSC 
D'ARGENÇOLA 

G66880253 11a FESTA DEL TIÓ 
D'ARGENÇOLA 3 4 3,5 3 8 6 27,5 1.405,00 

88 
ASSOCIACIÓ DE 
PESSEBRISTES DE 
MATARÓ 

G59613554 PESSEBRE VIRTUAL 4 6 3,5 3 8 3 27,5 1.405,00 

156 CENTRE CULTURAL 
ELS PROPIS G58228818 catifes de corpus 3 6 3,5 1 8 6 27,5 1.405,00 

157 

CENTRE CULTURAL 
RECREATIU 
ARAGONÈS DE 
MOLLET i COMARCA 

G58415001 SETMANA CULTURAL i 
FESTIVA DEL PILAR 4 8 3,5 2 6 4 27,5 1.405,00 

175 Colla Castellera Jove de 
Barcelona G65357642 Retorn a l'activitat castellera i 

preparació del local casteller 4 3 3,5 2 10 5 27,5 1.000,00 

199 CORAL SANT JORDI V58249533 25 anys de la mort d'Oriol 
Martorell 6 6 3,5 2 4 6 27,5 1.405,00 

219 Foment Martinenc G08917635 Vestits per ballar 3 6 3,5 2 10 3 27,5 1.405,00 
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238 
HDAD. NTRA. SRA. 
DEL ROCÍO DIVINA 
PASTORA DE MATARÓ 

G60429743 CAMBIO DE VARAS Y 
ANIVERSARIO ENTIDAD 6 6 4,5 4 4 3 27,5 1.405,00 

241 

Hermandad Nuestro 
Padre Jesús Cautivo y 
María Santisíma de las 
Arenas de Terrassa 

R0802202B PESEBRE VIVIENTE AÑO - 
2021 4 7 3,5 2 8 3 27,5 1.405,00 

257 SCR La Unió de Mas 
Rampinyo G58227075 

Actes de Commemoració del 
Centenari de La Unió de Mas 
Rampinyo 

3 6 3,5 1 10 4 27,5 1.405,00 

260 Societat Coral Els Amics G08468209 Cafè Teatre i Balls Tradicionals 4 7 3,5 4 4 5 27,5 1.405,00 

263 SOCIETAT CULTURAL 
I ESPORTIVA LA LIRA G58301466 

Folk 'n' Viu 2021. Cicle de 
música tradicional de la SCE 
La Lira 

6 6 3,5 3 4 5 27,5 1.405,00 

30 
ANTIC GREMI DE 
TRAGINERS 
D'IGUALADA 

G58332420 RESTAURACIÓ DE LA 
BANDERA GRAN ORIGINAL 5 6 4 3 5 4 27 1.379,00 

37 
Asociación Cultural 
Compañía Barcelona 
Flamenco Ballet 

G67432500 BARCELONA ART FLAMENC 
2021 6 2 4 2 10 3 27 1.379,00 

51 Associació Balls a la 
Plaça del Rei G66708223 Divendres a la plaça del Rei 6 3 4 3 4 7 27 1.379,00 

114 Associació Pessebrista 
de Vilanova i la Geltrú G61427878 

Diorames del Camí Ramader o 
Carrerada Reial de la 
Cerdanya 

5 6 4 3 4 5 27 1.379,00 

163 Centro aragones de 
Badalona G08489205 Festes del Pilar 2021 4 8 4 2 6 3 27 1.379,00 

177 Colla de Bastoners de 
Sabadell G61646105 Comencem el 25é aniversari 4 6 4 3 6 4 27 1.379,00 

180 Colla de Geganters de 
Malgrat de Mar V62193990 

Nou format i difusió de les 
trobades de gegants a Malgrat 
de Mar 

4 6 4 3 6 4 27 1.379,00 

204 Diables del Poble Sec G59370759 VIII Trobada de Bèsties de Foc 5 4 4 3 6 5 27 1.379,00 

231 Geganters i grallers del 
Poble-sec G60818705 Trobada gegants Poble-sec 4 5 4 3 6 5 27 1.379,00 

235 GRUP SARDANISTA 
DINTRE EL BOSC G59152405 APLEC DINTRE EL BOSC 70 4 6 4 3 6 4 27 1.379,00 

253 

PEÑA CULTURAL 
FLAMENCA Y 
RECREATIVA 
ANDALUZA ANTONIO 
MAIRENA 

G58021528 XL FESTIVAL FLAMENCO 
BROCHE DEORO 3 7 4 3 4 6 27 1.379,00 

258 Societat Coral Amics de 
la Unió G58327438 Concert de Nadal. 25 anys fent 

escola. 5 4 4 3 6 5 27 1.379,00 

264 Societat cultural l'Oliva G08841819 Festa de la Verema 5 8 3 1 6 4 27 325,00 

12 
AGRUPACIÓ DE 
PESSEBRISTES DE 
TERRASSA 

G59377929 

TALLERS FORMATIUS DE 
CONSTRUCCIÓ DE 
DIORAMES I ACTIVITATS DE 
FOMENT I DIFUSIÓ DE LA 
CULTURA DEL 
PESSEBRISME. 

6 6 3,5 3 4 4 26,5 1.354,00 
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15 
AGRUPACIO 
FOLKLORICA 
GEGANTS D'ORDAL 

G60683836 

2ONA. FASE DE 
RESTAURACIO DELS 
GEGANTS D'ORDAL: ELS 
COSSOS 

6 5 3,5 3 5 4 26,5 800,00 

17 
AGRUPACIÓ 
SARDANISTA DE 
CALELLA 

G58326877 CONCERT DE NADAL 4 5 3,5 2 8 4 26,5 1.354,00 

36 
Asociación Cultural 
Andaluza de Tona y 
Balenya 

G59835405 Festa Major Sant Andreu 2021 3 4 3,5 2 8 6 26,5 1.354,00 

89 
Associació de 
Pessebristes de 
Vilafranca 

G63552137 Exposició de Pessebres Nadal 
2021 3 6 3,5 2 8 4 26,5 1.200,00 

98 
Associació Gegantera 
dels Gegants de Sant 
Jaume 

G64611239 
XIII Trobada dels Gegants de 
Sant Jaume i retorns de colles 
convidades 

3 4 4,5 3 6 6 26,5 1.354,00 

104 
Associació Juvenil Drac 
Baluk Astharot i Diables 
de Ca n'Aurell 

G61191771 Concurs de Tabals 4 6 4 2 6 4,5 26,5 1.354,00 

128 Associació Trabucaires 
de Terrassa G65412819 

Festa de recreació històrica: 
"Com es pot fer amb tanta 
calor la guerra carlina?" 
Investidura del trabucaire 
d'honor. 

5 3 3,5 3 6 6 26,5 1.354,00 

132 

ASSOCIACÓ 
CULTURAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA 
DE TERRASSA 

G62339627 XIII FESTA DE LA TARDOR 
2021 4 6 3,5 2 8 3 26,5 1.354,00 

165 CENTRO ARAGONÉS 
DE SARRIÀ V08538910 Cicle "Tamborades. Setmana 

Santa a Aragó" 2 10 3,5 2 6 3 26,5 1.354,00 

168 
Centro Cultural Andaluz 
de Palau solità i 
Plegamans 

G65352916 Cicle Desè Aniversari 4 3 3,5 2 8 6 26,5 1.354,00 

218 Foment de Sitges G08494635 Festa del Pubillatge de Sitges 2 5 3,5 2 10 4 26,5 1.354,00 

222 FUNDACIÓ LA TOSSA 
DE MONTBUI G62556154 

ACTE INAGURAL DE LA 
REMODELACIÓ DE LA 
TORRE DEL CASTELL DE LA 
TOSSA 

4 4 3,5 3 6 6 26,5 1.354,00 

242 

HOGAR CENTRO 
CASTELLANO Y 
LEONÉS DE 
CATALUNYA 

G08575680 FOMENT DE LA CULTURA 
MUSICAL 3 6 3,5 2 6 6 26,5 1.354,00 

259 
SOCIETAT CORAL 
DIADEMA 
CORBERENCA 

G08405557 FEM-LA GROSSA. Cicle festiu 
a Corbera 6 3 3,5 2 8 4 26,5 1.354,00 

18 Agrupació Sardanista de 
Tona G59516484 $6è Aplec de tardor 4 6 3,5 2 6 4,5 26 1.328,00 

41 

ASS. COLLA DE 
DIABLES DEL CASC 
ANTIC DE 
BARCELONA 

G65170607 FOT-LI CASTANYA 2021 4 4 4 2 6 6 26 1.328,00 
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91 

ASSOCIACIÓ ENTITAT 
DE MUSICA 
TRADICIONAL DE 
SANT CUGAT 

G65298903 PROJECTE PUNTS DE 
TROBADA 2021 3 6 4 3 6 4 26 1.328,00 

116 
Associació Picacrestes, 
Colla Dansaire del Prat 
de Llobregat 

G66598368 
CONTES PER A LA CANALLA: 
RECUPERACIÓ DE BALLS 
TRADICIONALS DEL PRAT 

6 4 3 2 5 6 26 1.328,00 

213 Falcons de Barcelona G63101406 Desenvolupament del fet 
Falconer 4 4 4 3 6 5 26 1.328,00 

66 Associació Comissió 
Sant Antoni Abat G58971664 Els pastorets de Canovelles 4 6 3,5 2 6 4 25,5 1.303,00 

129 
ASSOCIACIÓ 
TRADICIONS I 
COSTUMS MOLLET 

G58933912 CELEBRACIÓ DEL DIA DEL 
SOCI 5 8 3,5 2 4 3 25,5 1.303,00 

240 

HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCIO DE 
PINEDA 

G58126061 
CELEBRACIÓ DIADA DE 
CATALUNYA I INTERCANVI 
CULTURAL 

4 6 3,5 2 6 4 25,5 1.250,00 

246 LA SACA (Sitgetana de 
Cultura i Animació) G63855126 DANSAPLAÇA 3 4 4,5 3 6 5 25,5 1.303,00 

252 

ORQUESTRA DE 
CAMBRA 
D'ACORDIONS DE 
BARCELONA (OCAB) 

G58174244 CONCERT DE NADAL DE 
L'OCAB 3 8 3,5 2 4 5 25,5 1.303,00 

25 Airiños da Nosa Galicia G58407024 

Festivals de musica i dansa de 
cultura popular i tradicional, del 
38 aniversari, lletres galleges, 
mostra cultural i gastronòmica i 
dia de Sant Jordi 

3 6 3,5 2 6 4,5 25 1.277,00 

28 Amics de la Sardana de 
Vilassar de Mar G61097929 XIII Concert: "Aniversaris i 

contrast d'estils" 4 4 3,5 3 6 4,5 25 1.125,00 

57 ASSOCIACIO CIVITAS 
CULTURA G66276122 

CULTURA PER 
L'ESPERANÇA. FESTIVAL DE 
PRIMAVERA AMB CULTURA 
POPULAR AL MONESTIR DE 
SANT LLORENÇ 

6 2 4 2 4 7 25 1.277,00 

60 
ASSOCIACIO COLLA 
DIABLES DE SANT 
PERE NORD 

G58358433 FIRA DE BRUIXES 
WALPURGIS 3 6 3,5 2 6 4,5 25 1.277,00 

71 

Associació Cultural 
Colla Mitjana dels 
Gegants de Montcada i 
Reixac 

V63170609 
XXV Comarcal de Gegants del 
Vallès Occidental i del Vallès 
Oriental 

4 4 4 2 6 5 25 1.277,00 

84 
Associació de 
Geganters i Grallers de 
Moià 

G63035596 Moià Ball Gegant 2021 3 4 4 3 6 5 25 1.277,00 

97 ASSOCIACIÓ FIRA DE 
SANTA LLÚCIA G63195630 

DIADA DE LES TRADICIONS I 
ELS COSTUMS NADALENCS 
A CATALUNYA - FIRA DE 
SANTA LLÚCIA DE 
BARCELONA 

2 6 3,5 1 8 4,5 25 1.277,00 
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Nº Entitat NIF Títol Puntuació Concessió 
(€) Ca Cb Cc Cd Ce Cf Total 

186 Colla Gegantera de 
Sarrià - Sant Gervasi G60757499 Presentació en streaming nou 

vestuari 4 4 4 4 5 4 25 1.277,00 

187 Colla Gegantera de 
Torelló G61541611 

Creació de la Lluna com 
element nou de la imatgeria 
festiva de Torelló 

5 4 4 3 5 4 25 1.277,00 

191 
COLLA TRABUCAIRES 
SANTA COLOMA DE 
GRAMENET 

G58539263 
Recreació de la Guerra del 
Francès a Santa Coloma de 
Gramenet 

6 5 4 2 4 4 25 1.093,00 

214 flamencologia aca 
nuevos aires del camino G65966541 flamenqueando 4 4 4 3 6 4 25 1.277,00 

227 Fundació Privada Pere 
Closa G61645115 Cultura Popular Gitana 3 6 4 2 4 6 25 1.277,00 

245 IRMANDADE A NOSA 
GALIZA G08682551 Homenatge a Rosalia de 

Castro 4 5 4 2 4 6 25 1.277,00 

250 Moixiganguers 
d'Igualada G60749249 Diada castellera a Igualada per 

reemprendre l'activitat 5 4 3 2 8 3 25 1.277,00 

255 

Rromane Siklovne, 
Associació de Joves 
Estudiants Gitanos del 
Bon Pastor 

G65688780 LUDOTECA MUSICAL 
ROMANÍ 7 2 4,5 3 4 4,5 25 1.277,00 

9 

AGRUPACIO BALLS 
POPULARS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU 

G58550252 
RENOVACIO VESTUARI BALL 
DE GITANES DE VILANOVA I 
LA GELTRU 

5 4 3,5 1 8 3 24,5 1.251,00 

45 ASSOCIACIO 3 UNCES G65384315 PROJECTE DE FESTES 
POPULARS DE PALLEJÀ 6 2 3,5 2 8 3 24,5 1.251,00 

46 Associació Amics de les 
havaneres "Port vell" G58537598 

35 GRAN TROBADA 
D´HAVANERES "BARCELONA 
CARA AL MAR" 

4 6 2,5 2 4 6 24,5 900,00 

140 Ball de Serrallonga de 
Terrassa G65945800 

Activitats del Ball de 
Serrallonga de Terrassa per a 
l'any 2021 

3 6 3,5 2 6 4 24,5 1.251,00 

159 Centre D'Estudis 
Beguetans (CEB) V61253712 25 ANYS DEL CENTRE 

D'ESTUDIS BEGUETANS 5 6 4,5 2 4 3 24,5 1.251,00 

182 
COLLA DE 
GEGANTERS DE 
VILASSAR DE DALT 

V62888086 RESTAURACIÓ GEGANTS 
CENTENARIS 4 4 4,5 2 5 5 24,5 1.251,00 

195 

CONFRARIA DE 
NATZARENS DEL 
NOSTRE PARE JESÚS 
DEL GRAN PODER I 
MARÍA SANTISSIMA 
DE L’ ESPERANÇA 
MACARENA 

R5800369J Bolletí Informatiu 2 8 3,5 2 6 3 24,5 615,00 

201 De Bòlit Unió de Colles 
de Cultura Popular G63632715 

Rebombori 2021. Festa de la 
Cultura Popular i la Música 
Folc 

3 8 3,5 2 4 4 24,5 1.251,00 

220 FÒRUM VOCAL G61248381 PROJECTE CORAL XXI 3 4 3,5 4 6 4 24,5 1.000,00 

38 Asociación Cultural 
Extremeña Zurbarán G62386602 XX CERTAMEN Internacional 

de Pintura "Zurbarán" 6 4 4 3 4 3 24 1.226,00 
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49 
ASSOCIACIÓ BALL DE 
DIABLES DE SITGES 
COLLA JOVE 

G63265250 

FESTA MAJOR DE SANT 
BARTOMEU I SANTA TECLA 
DE SITGES. BALL DE 
DIABLES PARLAT 

6 0 2 3 10 3 24 1.226,00 

99 
ASSOCIACIÓ 
GEGANTS DE SANT 
LLORENÇ SAVALL 

G65347619 
RESTAURACIÓ DEL 
GEGANTS VELLS DE SANT 
LLORENÇ SAVALL 

4 4 4 2 5 5 24 1.200,00 

110 ASSOCIACIÓ MÚSICS 
PER LA COBLA G61886057 WEB MÚSICS PER LA COBLA 5 4 4 4 4 3 24 1.226,00 

126 Associació Tonis Olesa 
de Montserrat G66873407 

Commemoració Sant Antoni 
Abat i exposició "Vells oficis, 
eines i feines del camp i del 
mon rural" 

5 2 4 2 8 3 24 322,11 

183 

COLLA DE 
GEGANTERS I 
GRALLERS DE 
GRÀCIA-SABADELL 

G62299557 ESTRENA DE L'ÀLIGA DE 
SABADELL 4 4 4 2 6 4 24 1.226,00 

197 
Coral Preludi d'Amics de 
la UNESCO de 
Barcelona 

G63766463 
Repertori de cançons profanes 
en llatí i Celebració del 35è 
Aniversari de la Coral Preludi 

4 4 4 3 6 3 24 1.226,00 

243 HOGAR EXTREMEÑO 
DE BARCELONA G08803132 CELEBRACIÓ FESTES 

PATRONALS 2021 3 5 4 2 6 4 24 1.210,00 

2 A.C.A PEÑA 
FLAMENCA MANLLEU G59756593 

35º ANIVERSARIO DEL 
FESTIVAL FLAMENCO DE 
MANLLEU 

4 6 3,5 2 4 4 23,5 1.200,00 

13 
AGRUPACIO DE 
PESSEBRISTES SDE 
SABADELL 

G59790808 NADAL 2021 4 6 3,5 2 4 4 23,5 1.200,00 

39 ASOCIACION 
FLAMENCO VIVO G61348389 Edición y producción del disco 

"Tributo a Juan Trilla" 2 3 3,5 2 10 3 23,5 1.000,00 

64 
Associació Colla 
Gegantera del Casc 
Antic de Barcelona 

G65347536 Cultura Gegantera al barri antic 
de Barcelona 4 4 3,5 2 6 4 23,5 1.200,00 

68 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL CENTRE 
L'AMISTAT DE PREMIÀ 
DE MAR 

G08836611 RESTAURACIÓ I 
CONSERVACIÓ DE PENONS 4 6 3,5 2 5 3 23,5 1.200,00 

86 
Associació de 
Geganters, Grallers i 
Cabuts del Poblenou 

G60899028 40è Aniversari Colla Gegants 
Poblenou 2 6 3,5 2 6 4 23,5 1.200,00 

120 Associació Sardanista 
Collblanc-Torrassa G65433096 Aplec de la sardana 2021 1 8 3,5 2 6 3 23,5 1.200,00 

133 
ASSOSSIACIÓ 
CARAMELLAIRES DE 
RIUPRIMER 

G66918970 Documental: Les Caramelles 
de Santa Eulàlia de Riuprimer 3 4 3,5 2 6 5 23,5 1.200,00 

144 Casa d'Aragó de 
Cerdanyola G61798401 XV Trobada de Tambors i 

Bombos 4 4 3,5 2 6 4 23,5 1.200,00 

150 Casal Societat La 
Principal G08531402 Arrels de Dansa 5 4 4,5 3 4 3 23,5 1.200,00 

178 Colla de diables "Els 
Sentinelles d'Arkëmis" G64892557 Renovem el Mörth dels 

Sentinelles d'Arkëmis 4 4 3,5 2 6 4 23,5 500,00 
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208 EL CENTRE DE SANT 
QUIRZE DE BESORA G58307299 

Mantenir la tradició d'Els 
Pastorets de Sant Quirze de 
Besora 

3 4 3,5 2 5 6 23,5 1.200,00 

223 FUNDACIÓ ORFEÓ 
MANRESÀ G64211253 CANÇONS D'EDUARD 

TOLDRÀ 4 6 3,5 2 4 4 23,5 1.200,00 

115 
Associació Pessebristes 
de Ciutat Vella de 
Barcelona 

G65046104 CELEBREM EL NADAL A LA 
CIUTAT DE BARCELONA 3 6 4 2 4 4 23 1.175,00 

117 

Associació Pixafocs i 
Cagaspurnes de 
Masquefa, Colla de 
Diables 

G60698396 Recuperar el Ball de Diables a 
Masquefa - Fase 2 5 4 4 2 5 3 23 1.175,00 

130 Associació Veïnal del 
Poble Sec d'Igualada G67391912 

Conservació i restauració dels 
gegants INGENIO del Barri de 
Poble Sec d'Igualada, segons 
directrius de la colla, i després 
del examen organolèptic 
practicat el proppassat mes de 
setembre del 2019. 

4 4 4 2 5 4 23 1.175,00 

139 
BALL DE SANT 
MIQUEL I ELS 
DIABLES D'IGUALADA 

G65459190 10è Aniversari Ball de Sant 
Miquel i els Diables d'Igualada 3 4 4 2 6 4 23 1.175,00 

160 
CENTRE D'ESTUDIS 
COMARCALS DEL 
BAIX LLOBREGAT 

G08890659 

DEMOCRÀCIA I 
CONSTRUCCIÓ DE LA 
CULTURA POPULAR 
FESTIVA A SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

2 4 4 3 5 5 23 1.175,00 

22 
AGRUPACIÓ 
SARDANISTA SANT 
FELIU DE CODINES 

G62722491 Festa del soci 6 4 3,5 2 4 3 22,5 1.149,00 

23 
AGRUPACIO 
SARDANISTA 
TORELLO 

G59798330 51è. Aplec de Primavera de 
Torelló 4 5 3,5 2 4 4 22,5 1.149,00 

47 ASSOCIACIÓ 
ARREPLEGAGEGANTS G66393034 

L'OCELLAIRE I 
ARREPLEGAGEGANTS PELS 
GEGANTS INCLUSIUS 

6 2 4 2 4 4,5 22,5 1.149,00 

81 Associació de Castellers 
i Castelleres de Mollet G60209517 XXIX Diada de Castellers de 

Mollet 4 4 3,5 2 6 3 22,5 1.149,00 

145 Casa de Andalucia en 
Barcelona G08850208 

Homenatge a la dona 
treballadora y Degustació 
Gastronòmica, gastronomia de 
plats Catalans. 

2 8 3,5 2 4 3 22,5 1.149,00 

166 
Centro cultura andaluz 
de santa perpetua de 
mogoda 

G60973203 XXV aniversari 3 6 3,5 2 4 4 22,5 1.149,00 

239 

HERMANDAD NTRO. 
P. JESÚS NAZARENO 
Y NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA 

G59993634 

CICLE FESTIUS TRADICIONS 
I CULTURA POPULAR 
SANTES CREUS, CREUS DE 
MAIG, INMACULADA 
CONCEPCIÓ I FESTES DE 
L'ESPERANÇA 

2 5 3,5 1 8 3 22,5 1.149,00 
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79 ASSOCIACIO D'AMICS 
DE SANTIGA G59936278 

IR CONCERT PRIMAVERA - 
XXXVII FESTA DE L'ARBRE 
AMB XXXI HOMENATGE ALS 
POETES 

3 6 3 2 4 4 22 1.124,00 

102 Associació Joves 
Artistes Kolomencs G65613838 

Projecte Temàtic popular 
"Llegenda del Torrent de les 
Bruixes" 

4 4 3,5 2 4 4,5 22 1.124,00 

109 Associació Musical 
Suburense G65009557 Qui canta els seus mals 

espanta! 2 6 4 2 4 4 22 420,00 

4 

ACA HDAD NTRA SRA 
DEL ROCIO LOS 
ROMEROS DE 
BARCELONA 

G58102591 TROBADA DE CORALS 
ROCIERES 4 4 3,5 2 4 4 21,5 1.098,00 

78 ASSOCIACIÓ 
CULTURAL SIBEMOLL G17697749 AMADEU VIVES I LA COBLA 3 4 4,5 2 4 4 21,5 1.098,00 

82 
Associació de 
Confraresses de 
Barcelona 

G65075228 

Integracio-Igualtat de la dona al 
mon confrare. Recuperacio de 
la Processo Bona Mort i Mostra 
fotografica 

4 4 3,5 1 6 3 21,5 850,00 

93 
ASSOCIACIÓ FAL-
LERA GEGANTERA 
SAGRADA FAMÍLIA 

G65255200 LA PEPA I EN PERE, 
FANTASIA I IL-LUSIÓ 4 4 2,5 2 6 3 21,5 1.098,00 

103 Associació Juvenil de 
Percussió els Protons G64336316 Protons Percussió 2021 5 3 3,5 2 4 4 21,5 1.098,00 

148 Casal Catòlic de Sant 
Andreu del Palomar G59535609 Títol provisional "Cubeles, el 

mestre" 4 4 3,5 2 4 4 21,5 1.098,00 

152 CASTELLERS DE 
BERGA G65763518 9È ANIVERSARI 

CASTELLERS DE BERGA 3 2 3,5 3 4 6 21,5 1.098,00 

154 Castellers de Terrassa G58766197 DIADA AVI EMILI 3 5 3,5 2 4 4 21,5 1.098,00 

169 

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. 

4 4 3,5 2 4 4 21,5 1.098,00 

207 Drac, Diables i Gegants 
de La Sagrera G61346151 

Adeqüació i acondicionament 
de la imatgeria festiva de La 
Sagrera 

4 4 3,5 2 5 3 21,5 1.098,00 

244 

INSTITUT DE 
PROJECCIÓ 
EXTERIOR DE LA 
CULTURA CATALANA 
(IPECC) 

G08888422 
 XXXIII - Premis Josep Maria 
Batista i Roca-Memorial Enric 
Garriga Trullols 

2 5 3,5 1 6 4 21,5 1.098,00 

33 
ASOCIACION CASA DE 
CUENCA EN 
BARCELONA 

G08826091 
MUESTRA AUDIOVISUAL DE 
LA CULTURA DE LA 
PROVINCIA DE CUENCA 

4 5 4 2 3 3 21 1.073,00 

35 

ASOCIACION CENTRO 
CULTURAL 
CASTELLANO-
MANCHEGO DE 
BADALONA 

G58445768 DIADA DEL SOCIO 2021 5 4 4 1 4 3 21 1.073,00 

69 Associació Cultural Cita 
Flamenca a Mataró G67357004 Cultura pels quatre costats 2 2 4 3 4 6 21 1.073,00 

107 Associació La Plaga G42825679 Construcció "La Mosca" 3 4 4 2 5 3 21 1.073,00 
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141 Bastoneres de Molins G42956938 Creació de l'entitat Bastoneres 
Molins 4 3 4 2 5 3 21 1.073,00 

185 Colla Gegantera de 
Castellbisbal V60382314 Creació del gegantet Galí 3 3 4 2 5 4 21 1.073,00 

164 CENTRO ARAGONES 
DE L´HOSPITALET G60082302 

Promocio cultura Aragonesa i 
Catalana (Intercanvis culturals i 
Festivals) 

3 4 3,5 1 6 3 20,5 1.047,00 

167 Centro Cultural Andaluz V58009101 Cruz de Mayo 3 4 3,5 2 4 4 20,5 1.047,00 

58 
ASSOCIACIÓ COLLA 
DE DIABLES DEL 
MERCADAL INFERNAL 

G65892291 

PROMOCIÓ D'ACTIVITATS 
EN L'ÀMBIT DE LA CULTURA 
DEL FOC ADREÇADES A 
INFANTS I FAMÍLIES 

4 2 4 1 6 3 20 950,50 

100 Associació Gegants 
Vells Igualada G66910712 Recuperació del drac antic 

d'Igualada 2 3 4 2 5 4 20 1.022,00 

205 Drac de Granollers G60877495 

Modernització digital de l'entitat 
i segona fase de la renovació 
de la indumentària dels 
membres de la colla 

3 2 4 3 6 2 20 1.022,00 

31 
Asoc. Centro Cultural 
Andaluz y Artístico 
Manuel de Falla 

G58324856 Cultura Popular 2021 3 5 3,5 1 4 3 19,5 899,00 

65 
ASSOCIACIÓ COLLES 
SARDANISTES 
LAIETANS 

G63147615 
VIII CONCURS DE 
SARDANES DE CIUTAT 
VELLA 

2 4 3,5 1 6 3 19,5 899,00 

146 Casa De Andalucia En 
Mataró G08991135 45º Aniversari 2 6 3,5 1 4 3 19,5 899,00 

149 
CASAL CULTURAL 
DANSAIRES 
MANRESANS 

G58333451 
ACTIVITATS DANSA, TEATRE 
I CULTURA TRADICIONAL 
CATALANA ANY 2021 

3 4 3,5 2 4 3 19,5 899,00 

24 AGRUPACIÓN 
CULTURAL SAUDADE G08983256 PROMOGUEM LA CULTURA 

POPULAR 3 4 4 1 4 3 19 876,00 

43 Assoació Porquet de 
Sant Antoni G01767722 

Primera fase de la creació del 
Porquet de Sant Antoni de 
Vilanova i la Geltrú 

3 2 4 2 5 3 19 876,00 

230 Gegant i nans d'Avinyó G62120696 Renovació de la vestimenta 
dels gegants 2 3 4 1 5 4 19 876,00 

131 
ASSOCIACIÓ VORAVIU 
PRODUCCIONS 
CULTURALS 

G66320680 BROTS DEL CANTILAFONT: 
CULTURA TRANSHUMANT 3 4 3,5 1 4 3 18,5 852,00 

206 DRAC I BRUIXES DE 
CAN BOADA G59301309 RETORN DE LA CULTURA 

POPULAR 2 4 3,5 1 5 3 18,5 852,00 

256 Sabadell, més Música G63198378 Premi Nacional Agustí 
Borgunyó 3 3 3,5 1 4 4 18,5 852,00 

188 
Colla gegantera del barri 
de Sant Josep de 
l'Hospitalet de Llobregat 

G66964206 Creació de la serp del barri de 
Sant Josep de L'H 3 3 4 1 5 2 18 829,00 

6 Acción Cultural Miguel 
de Cervantes G08904260 

Tertulia, taller. Amigos de 
Cervantes y XXXIV Concurso 
Literario Internacional 

2 4 3,5 1 4 3 17,5 806,00 

48 Associació Ball de 
Diables de Carme G67011601 

Confecció de vestuari y 
construcció d'elements per al 
correfoc 

2 2 3,5 1 5 3 16,5 760,00 
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Segon.- ACCEPTAR el desistiment i procedir a l’arxiu de les següents sol·licituds 
presentades en el marc de la present convocatòria: 
 

Nº NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
85 G60899028 Associació de Geganters, Grallers 

i Cabuts del Poblenou 
Fem créixer la família 

190 G58851080 Colla Sardanista Riallera Cicle de audicions-concert "Sardanes 
al carrer" i taller de sardanes NGC 
2021 

198 V58249533 CORAL SANT JORDI Escola Coral de la Coral Sant Jordi 
 
Tercer. DESESTIMAR per incompliments dels requisits i pels motius que s’indiquen les 
següents sol·licituds presentades: 
 
3.1 Per no complir el requisits establerts en l’article 6 i 8 de les bases de la convocatòria 
(No haver presentat la documentació degudament complimentada o no haver presentat 
la documentació requerida): 
 

No NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
3 G62500681 A.C.R. CAPGROSSOS LA FLORIDA PROMOCIO CULTURA POPULAR 

I TRADICIONAL 
90 G65760027 ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DEL 

DIMONI DE LA PEDRA LLARGA 
Restauració Gall Abraxas 

179 G64558935 Colla de Diables Ratpenatsinfernals Bèstia infantil 
196 G64878655 COORDINADORA DE COLLES 

GEGANTERES DE L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT 

PROMOCIO DE LA CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL - 

GEGANTS 
254 G63012306 Petits Diables d'Igualada 20è Aniversari de l'Entitat 

 
3.2 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 5.1 de 
les bases de la convocatòria 
 

No NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
215 G55127435 FODANSA STREET FLAMENCO 

 
3.3 Per no constar el caràcter cultural degudament acreditat als seus estatuts i en 
conseqüència no complir part de les condicions fixades a l'article 5.1 de les bases de la 
convocatòria. 
 

No NIF Entitat Títol del projecte o activitat 

174 G58883455 Colla Bastonera Les Romanes [AMPA 
Institut La Romànica] Les danses a Barberà del Vallès! 

 
3.4 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. 
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No NIF Entitat Títol del projecte o activitat 

70 G59836973 ASSOCIACIÓ CULTURAL 
COL·LECTIU EL BRENY RECUPERACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA RÀDIO 

173 G59500074 Col·lectiu El Brogit. Centre 
d'estudis locals. 

Documental Roques. Històries de vida, de 
pageses a matonaires 

 
Quart. DESESTIMAR per valoració més baixa la sol·licitud següent, ja que ha obtingut 
un total de 13,5 punts, puntuació insuficient per accedir a la subvenció tal i com estableix 
la base desena de la convocatòria: 
 

Nº Entitat NIF Títol Puntuació 
Ca Cb Cc Cd Ce Cf Total 

32 

ASOCIACIÓN CASA 
DE CASTILLA LA 
MANCHA EN 
BARCELONA 

G58479692 ACTUALIZAR PAGINA WEB I 
XARXES SOCIALS 2 4 3,5 1 0 3 13,5 

 
Cinquè. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació 
de Barcelona durant l’any 2021, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de 
lucre, segons estableix la convocatòria i atenent a la disponibilitat pressupostària: 
 
“5.1 Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris 
objectius d’atorgament de la subvenció fixats a l’article 10 de la convocatòria, que es 
relacionen a continuació. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és 
de 50 punts. 
 

Criteri a: 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: 

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

 
Criteri b: Trajectòria de l’entitat i consolidació de les activitats, fins a 10 punts, d'acord amb 
els apartats: 

 
1) Antiguitat de l’entitat, fins a 5 punts. 
2) Consolidació de les activitats, 5 punts. 

 
Criteri c: Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, fins a 5 punts, valorat en 
base a: 

 
1) La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a 

participant en el projecte, fins a 3 punts. 
2) Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon 

desenvolupament del projecte, fins a 2 punts. 
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Criteri d: Pla de difusió de les activitats del projecte, valorat en base a les accions de difusió 
i els mitjans utilitzats, fins a 5 punts. 
 
Criteri e: Tipologia de les activitats que incorpora la sol·licitud, siguin presencials o on-line, 
segons el següent barem no acumulatiu: 

 
1) Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o elements festius declarats 

Patrimoni festiu de Catalunya (Decret 389/2006, de 17 d’octubre), o de la Humanitat, 
10 punts. 

2) Festes Majors o cicle festiu, 8 punts. 
3) Trobades i festes pròpies del territori, 6 punts. 
4) Reparació o creació d’elements festius, 5 punts. 
5) Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada entitat, 4 punts. 
6) Festivals, concursos i obres de teatre, 4 punts. 
7) Tallers, cursos o trobades, 4 punts. 

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

 
1) La repercussió territorial de les seves activitats, fins a 5 punts. 
2) El grau de col·laboració amb altres entitats, fins a 5 punts. 

 
Les sol·licituds que han obtingut una puntuació total igual o superior a 15 punts han estat 
considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com 
estableix l’article 10 de la convocatòria i les bases específiques. 
 
5.2. Tal i com estableix la base dotzena de la convocatòria i les bases específiques, una 
vegada valorats els projectes i activitats de les Entitats de Cultura Popular i Tradicional 
segons els criteris de valoració establerts a la base desena, l’import a concedir s’ha 
determinat en base al següent procediment: 
 
S’ha realitzat un primer càlcul, d’acord amb el que s’estableix a l’article 12 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. 
 
Aquest valor s’ha aplicat als punts obtinguts per les sol·licituds situades al tram mig en 
un escalat de 10 punts de valoració per tram. A partir del tram mig, els trams superiors i 
inferiors han rebut un valor de punt que s’ha increment o reduït, respectivament, en un 
import fixe de 5 €. 
 
Aplicant un escalat de 10 punts entre la puntuació mínima per a que els projectes siguin 
estimats (15 punts) i la puntuació màxima que es pot obtenir (50 punts), s’estableixen 
quatre trams de puntuació. S’ha considerat tram mig el que va de 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: 
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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, no s’han pres en 
consideració): 6.851,5 punts. 

 Valor mig per punt: 51,08 € / punt. 
 Valor d’increment o decreixement per tram: 5 € 
 Valors unitaris dels punts per trams: 

 
- De 15 a 19,99 punts: 46,08 € / punt 
- De 20 a 29,99 punts: 51,08 € / punt 
- De 30 a 39,99 punts: 56,08 € / punt 
- De 40 a 50 punts: 61,08 € / 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 80 % del cost total del 
projecte/activitat subvencionat (article 12 de les bases de la convocatòria).  
 
El valor d’increment o decreixement per tram de 5 € s’ha determinat per tenir les 
següents característiques: 
 
 Permet diferenciar de forma substancial entre trams seguint el que estableix l’article 

12 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 350.000 € sense superar-la. 

 
El càlcul final de valors monetaris han estat arrodonits a l’alça sense decimals, amb 
l’excepció de tres sol·licituds que demanaven un import amb decimals i aquest era 
inferior a l’import que els hi correspondria segons els càlculs fets d’euros per punt.  
 
L’import del conjunt de les subvencions atorgades és de 349.827,19 €”. 
 
Sisè. REDUIR l’import de la convocatòria 12413/2021 aprovada per acord de Junta de 
Govern numero 128 de data 25 de març de 2021, en la quantia de cent setanta-dos 
euros amb vuitanta-un cèntims (172,81.- EUR) en concepte de saldo sobrant. 
 
Setè. APROVAR la reducció de l’autorització del crèdit inicialment aprovada per acord 
de Junta de Govern numero 128 de data 25 de març de 2021, en la quantia total de cent 
setanta-dos euros amb vuitanta-un cèntims (172,81.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40100/33400/48903, per tal què el crèdit torni a estar com a disponible. 
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Vuitè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de tres-cents quaranta-nou mil vuit-cents vint-i-set euros amb dinou cèntims 
(349.827,19.- EUR), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del 
pressupost de despeses de 2021 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent 
detall: 
 

NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
Import 

concedit 
(€) 

Operació 
comptable / 

posició 

G58488487 
Associació de Festes de la Plaça Nova 
- Comissió de Festes de Sant Roc de 
Barcelona 

432 Festes de Sant Roc de Barcelona a 
la plaça Nova, declarades Festa 
Patrimonial d'Interès Nacional, i activitats 
del «Després del 4¼» 

2.688,00 2103002693.1 

G64854920 ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL 
SANT VICENÇ DE SARRIÀ 

A SARRIÀ NADAL ÉS TOT L'ANY: 
projecte de cultura popular i tradicional 
per a joves. 

2.504,00 2103002693.2 

G08779365 ASSOCIACIÓ LA PASSIÓ D'OLESA 
DE MONTSERRAT 

REPRESENTACIONS DE LA PASSIÓ 
D'OLESA DE MONTSERRAT 2.474,00 2103002693.3 

G61165361 ASSOCAICIO TONIS TARADELL FESTA TONIS TARADELL 1.444,58 2103002693.4 

G59066019 Associació organitzadora de la festa 
dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú Tres Tombs 2021 2.159,00 2103002693.5 

G62123583 Associació Sant Antoni Abat - Tonis de 
Manlleu FESTES DELS TONIS DE MANLLEU 2.131,00 2103002693.6 

G61307229 Castellers de la Vila de Gràcia Diada Castellera Festa Major de Gràcia 
2021 2.075,00 2103002693.7 

G59819136 Ass. Colla Gegantera de Molins de Rei Festa Major Gegant 2021 2.019,00 2103002693.8 
G67567388 Associació Castellers de Sants Castellers de Sants 2021 2.019,00 2103002693.9 

G59120444 Associació Cultural per la Tradició 
Musical TRAM 

TRADICIONARIUS Festival Folk 
Internacional 2.019,00 2103002693.10 

G58344318 CENTRE D'ESPLAI XIXELL PESSEBRE VIVENT SOLIDARI 2021 
DEL CENTRE D'ESPLAI XIXELL 2.000,00 2103002693.11 

G58822461 SOCIETAT CORAL JOVENTUT 
TERRASSENCA 

CONCERT CANT CORAL i PREMI DE 
PINTURA 1.963,00 2103002693.12 

G58356007 Agrupació Folklòrica Amunt i Crits Música i Danses a Terrassa 1.935,00 2103002693.13 
G58038167 Agrupació Sardanista l'Ideal de Clavé APLEC DE LES ROQUETES 1.935,00 2103002693.14 

G08595886 Fundació Vidal Fundació Privada Promoció i dinamització de la cultura 
popular Fundació Vidal i territori 1.935,00 2103002693.15 

G61040994 ASSOCIACIÓ CULTURAL DEIXEBLES 
DE SANT FELIU 

Restauració i adequació dels bestiari 
festiu del Pullassu de Torelló 1.907,00 2103002693.16 

G08406332 Associació Cultural Esplai L'Ametlla de Merola - Conviu amb la 
tradició: tot l'any ! 1.907,00 2103002693.17 

G63165583 Associació per les tradicions catalanes 
Tradicat 

Organització Flama del Canigó 2021 - 
Osona i Moianès 722,00 2103002693.18 

G08953564 Cercle d'Agermanament Occitano-
Català - CAOC 

Arrels comunes: bestiari, llegendes, 
rondalles, cançó popular i tradicions 
occitano-catalanes. Activitats de 
promoció i divulgació 2021. 

1.907,00 2103002693.19 

G67475905 COLLA TRES TOMBS DE SANT JOAN 
DESPÍ 

Tres Tombs de Sant Joan Despí - 30è 
aniversari revista El Camí 1.907,00 2103002693.20 

G58040775 Lluïsos de Gràcia Lluïsos és cultura 1.780,00 2103002693.21 
G62214820 ACCIO CIVICA CALDERINA CALDESFLOR 2021, LA FLAMA DEL 

CANIGÓ I CATIFA NADALENCA 1.879,00 2103002693.22 

G58348806 ESBART CATALÀ DE DANSAIRES Activitats de foment i difusió de la dansa 
catalana 2021 1.879,00 2103002693.23 

G61058004 Associació Cultural L'Empelt Cultura popular a les festes climentones 1.851,00 2103002693.24 
G58315953 Ateneu Santcugatenc 46a edició de la Festa de Tardor 1.851,00 2103002693.25 
G58176744 CENTRE MORAL D'ARENYS DE 

MUNT 
LA CULTURA POPULAR A ARENYS DE 
MUNT 1.851,00 2103002693.26 
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NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
Import 

concedit 
(€) 

Operació 
comptable / 

posició 

G64299118 Fundació Privada Cívica Oreneta del 
Vallès Enganxa't a la cultura 1.851,00 2103002693.27 

G08943250 Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona Cicle de ballades de Sardanes a la 
Catedral de Barcelona 2021 1.823,00 2103002693.28 

G58838103 BADALONA SARDANISTA 77è. APLEC DE LA SARDANA DE 
BADALONA 1.823,00 2103002693.29 

G61440707 CENTRO ARAGONES TERRASSA PILAR 2021 1.823,00 2103002693.30 

G61198826 Fundació Procat Aplecat 2021 Mostra de Cultura Popular 
a Nou Barris 1.823,00 2103002693.31 

G59667386 ACF Sabadell Sardanista 58è APLEC DE LA SARDANA DE 
SABADELL 1.795,00 2103002693.32 

G58174632 ACG ROSALIA DE CASTRO FESTA CULTURAL CORPUS 2021 - 
CAN MERCADER 2021 1.795,00 2103002693.33 

G58334582 AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS 
DE SITGES 

Activitats de Cultural Popular de 
l'Agrupació de Balls Populars de Sitges 
2021 

1.795,00 2103002693.34 

G59032284 AMICS DEL CAMELL FESTA MAJOR del 40è aniversari 1.795,00 2103002693.35 
G60889623 Associació Bastoners de Terrassa 40è Aniversari 1.795,00 2103002693.36 
G60531795 Associació COLLA DE GEGANTERS I 

GRALLERS DE CASTELLTERÇOL 
ACTIVITATS GEGANTS 
CASTELLTERÇOL 2021 1.200,00 2103002693.37 

G65501330 ASSOCIACIÓ FEM BIR Llegendes de Bigues i Riells 1.795,00 2103002693.38 
G63346746 Associació Festa d'en Toca-Sons Festa d'en Toca-Sons 2021 1.795,00 2103002693.39 
G59732610 ASSOCIACIÓ PESSEBRE VIVENT 

AMICS DE CORBERA Pessebre Vivent 2021 1.795,00 2103002693.40 

V08996829 Centre Catòlic de Mataró, secció teatral 
Sala Cabanyes Els Pastorets de Mataró 1.795,00 2103002693.41 

G60133030 Colla de Gegants i Capgrossos de 
Santa Coloma de Gramenet 

40è aniversari de la Colla de Gegants i 
Capgrossos de Santa Coloma de 
Gramenet i 60è + 1 aniversari dels 
gegants vells. 

1.795,00 2103002693.42 

G60770799 Diables de Les Corts Pandemonium de Primavera - 27è 
Aniversari de Diables de Les Corts 1.795,00 2103002693.43 

G59849760 FOMENT DE LA SARDANA DE RUBÍ CICLE FESTIU - FESTES POPULARS 1.795,00 2103002693.44 
G62478409 Grup sardanista Horta Sardanes a Horta 2021 900,00 2103002693.45 
G58946955 Amics de la Sardana de Premià de Mar Ballades-Concert any 2021. Diada del 

soci de l'Entitat 1.767,00 2103002693.46 

G62164793 Asociación Hermandad Andaluza San 
José de Abrucena en Terrassa 

47è APLEC DE SAN JOSÉ DE 
ABRUCENA EN TERRASSA 1.500,00 2103002693.47 

G60195906 Associació d'Amics dels Gegants del Pi XXVII Festes de Sant Josep Oriol i 
activitats que se'n deriven 1.500,00 2103002693.251 

G65690620 ASSOCIACIÓ TAULA D'ENTITATS DE 
SARRIÀ Sardanes a la Plaça 1.767,00 2103002693.252 

G66626250 ASSOCIACIÓ TRABUCAIRE 
"BANDOLERS DE TERRASSA" 

ANIVERSARI - LES HEROIQUES 
DONES DE TERRASSA -6ª EDICIÓ- 1.767,00 2103002693.48 

G58860081 ELS XULIUS - CENTRE SOCIAL 
RIBETÀ Música de proximitat 1.767,00 2103002693.49 

G61887329 Agrupació Musical La Banda de 
Cerdanyola del Vallès Un Castell de Musicals 1.738,00 2103002693.50 

G66986357 Associació Ball de Pastorets de 
Terrassa El Ball de Pastorets a Terrassa 1.500,00 2103002693.51 

G65256851 ASSOCIACIO CULTURAL 
CATALUNYA SARDANISTA 25É.CONCERT DE SARDANES 1.650,00 2103002693.52 

G08712481 ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
RECREATIVA UNIÓ CALAFINA 

2N.CONCURS DE MICROTEXTES 
TEATRALS 1.738,00 2103002693.53 

G64174477 ASSOCIACIÓ MIQUELETS DE 
CATALUNYA XIVa DESFILADA DELS MIQUELETS 1.738,00 2103002693.54 

G63541502 Ball de Diables de Mataró L'Encesa - Mostra de Bestiari Festiu 1.738,00 2103002693.55 
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NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
Import 

concedit 
(€) 

Operació 
comptable / 

posició 

G64910987 CASINO DE CALDES FUNDACIO 
PRIVADA 

MUSICA, TEATRE, II CICLE PARLEM 
DE CULTURA POPULAR. PROJECTE 
JUVENIL D'INTERPRETACIO TEATRAL, 
PROGRAMA ANUAL 

1.738,00 

2103002693.56 

G58921958 GRUP SARDANISTA MAIG 
Activitats Cultura Popular 2021 i 
Participació Campionat Sardana 
esportiva Barcelona Ciutat 

1.738,00 
2103002693.57 

G59827212 AGRUPACIÓ SARDANISTA 
MANLLEUENCA 

Concerts i espectacles pedagògics 
sardanístics - Manlleu 2021 1.710,00 2103002693.58 

G65491557 Associació Colla Ferafoc de Sant Quintí 
de Mediona 

Foedus, 10è Aniversari Ferafoc i Estrena 
Ferafoc Petit 1.710,00 2103002693.59 

G65840225 Associació Colla Gegantera de Nou 
Barris El Costumari català a Nou Barris 1.710,00 2103002693.60 

G61063103 Capgrossos de Mataró Temporada 2021 - 25é Aniversari 1.710,00 2103002693.61 
G08713349 El Círcol catòlic de Badalona Els Pastorets de El Círcol de Badalona 1.710,00 2103002693.62 
G08502544 Asociación Centro Asturiano de 

Barcelona BarnaSon 2021 1.682,00 2103002693.63 

G58698424 ASSOCIACIÓ ESPLUGA VIVA Projecte + Cultura 1.682,00 2103002693.64 
G60944592 ASSOCIACIÓ FESTA DE LA 

FIL·LOXERA FESTA DE LA FIL·LOXERA 2021 1.682,00 2103002693.65 

G58021031 ASSOCIACIÓ SOCIETAT CORAL LA 
UNIÓ SANTCUGATENCA 

Activitats de cultura popular i tradicional 
de La Unió 2021 1.682,00 2103002693.66 

G67229971 Associació Som Riu d'Or Activitats de cultura popular 1.682,00 2103002693.67 

G58153016 Ateneu Santfeliuenc 
Programa d'activitats de suport a la 
cultura popular i tradicional a Sant Feliu 
de Llobregat 2021 - 140è ANIVERSARI 

1.682,00 
2103002693.68 

G65685307 Can Ninot Mostra de Titelles de Sant Cugat 1.682,00 2103002693.69 
G61197828 CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL 

ARAGONÉS DE RIPOLLET FIESTAS DEL PILAR 2021 1.682,00 2103002693.70 

V60160009 COLLA DE GEGANTERS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ ANIVERSARI GEGANTS VNG 2021 1.682,00 2103002693.71 

G58851080 Colla Sardanista Riallera 95è Concurs de Colles Sardanistes de 
Vic 950,00 2103002693.72 

G63806756 FUNDACIO PRIVADA LA PASSIO 
D'ESPARREGUERA LA PASSIÓ D'ESPARREGUERA 2021 1.682,00 2103002693.73 

G58533506 ORFEÓ BADALONÍ ORFEÓ BADALONÍ, L'ATENEU 2.0 1.682,00 2103002693.74 

G65135550 
ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
D'ESBARJO MESTRES DEL GAI 
SABER 

PREPARATIUS DE L'ESPECTACLE 
SANTES I CREACIÓ DE L'IMATGE 
GRAFICA DE L'ENTITAT 

1.507,00 
2103002693.75 

G08663478 Ateneu Igualadí de la Classe Obrera 5 Activitats i 1 Projecte 1.507,00 2103002693.76 
G08713273 CENTRE MORAL I INSTRUCTIU DE 

GRÀCIA Fem Cultura a Gràcia 1.507,00 2103002693.77 

G58368150 Germandat de Trabucaires, Geganters i 
Grallers de Sant Andreu 

El Seguici Festiu de Sant Andreu a la 
Festa Major 1.507,00 2103002693.78 

G63655021 
AMICS DE LA FLAMA DEL CANIGÓ I 
DELS FOCS DE SANT JOAN DE 
MANLLEU-TRADIFOC 

SANT JOAN-TRADIFOC 1.280,00 
2103002693.79 

G63501670 ASSOCIACIÓ CASAL POPULAR DE 
RUBÍ 

Publicació del llibre "CASAL POPULAR 
1921-2021 CENT ANYS DE CULTURA A 
RUBÍ" 300 Exemplars de 200 planes. 

1.481,00 
2103002693.80 

G02978260 ASSOCIACIÓ PRO APLEC DE SANTA 
COLOMA DE GRAMENET 

COMMEMORACIÓ DEL 67è APLEC A 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 1.481,00 2103002693.81 

G08973810 
ASSOCIACIO SOCIETAT 
SARDANISTA DANSAIRES 
VILANOVINS 

ACTIVITATS SARDANISTES 1.481,00 
2103002693.82 

G64118714 ASSOCIACIÓ TITELLAIRE DE 
ROQUETES 

LA TITELLADA (16ª Mostra de Titelles de 
Les Roquetes) 1.481,00 2103002693.83 
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V58359308 COMISSIÓ SETMANA SANTA 
MATARÓ 

REVULSIU I PROMOCIÓ DE LA 
SETMANA SANTA 1.481,00 2103002693.84 

G67253005 Comitè de l'Antifaç 
CARNAVAL DE MOLINS DE REI. Una 
tradició del segle XIX, recuperada el 
segle XX i reinterpretada el segle XXI. 

1.481,00 
2103002693.85 

G59785907 CORAL SANT MEDIR 65è aniversari de la Coral Sant Medir 1.481,00 2103002693.86 
G60981933 Esbart Rocasagna A la panxa del bou 1.481,00 2103002693.87 
G64255185 FUNDACIÓ PRIVADA CULTURA I 

TEATRE 
Els Pastorets 2021 - Tercera fase de 
renovació d eles representacions 1.481,00 2103002693.88 

G60083185 GRUP PESSEBRISTA DE 
CASTELLAR DEL VALLÈS PESSEBRES I EL CANVI CLIMÀTIC 1.481,00 2103002693.89 

G58333592 Agrupació Sardanista Polifònica i 
Cultural de Puig-reig 

Festival Internacional de Cant Coral 
Catalunya Centre (enguany Festival de 
Música i Cant Catalunya Centre). 

1.456,00 
2103002693.90 

G58036849 
CASA DE GRANADA CULTURAL 
ANDALUZA DEL VALLES 
OCCIDENTAL 

CITA CON EL FLAMENCO 1.456,00 
2103002693.91 

G63767115 Diables de Sant Cugat del Vallès Trobades de bèsties a Sant Cugat 1.456,00 2103002693.92 
G60694114 Foment de la Sardana de Barcelona Audicions de sardanes 2021 1.456,00 2103002693.93 
G08727075 SOCIETAT CORAL OBRERA LA 

GLÒRIA SENTMENATENCA TRADICIONS D'UN POBLE DE PAGÈS 1.456,00 2103002693.94 

G64939374 A. C. Calaix de Sastre 10è Sancti Felicis 1.430,00 2103002693.95 

G65698383 Associació Colla Gegantera de 
Masquefa 

Activitat 2021: Dinamització Festa Major 
de Santa Magdalena i Renovació del 
vestuari dels Gegants de Masquefa, 
Isidre i Magdalena 

1.430,00 

2103002693.96 

G61299079 Associació Institut de Promoció de la 
Cultura Catalana XXXI Jocs Florals del Raval 1.430,00 2103002693.97 

G62671490 ASSOCIACIÓ LA COLÒNIA 
MODERNISTA 

Actes d'octubre 2021 de la Colònia 
Modernista 1.430,00 2103002693.98 

G58334525 Colla Castellera Minyons de Terrassa XLIII Diada de la Colla 1.430,00 2103002693.99 
G66055286 Fundació Especial Antiga Caixa 

Sabadell 1859 Sant Jordi Diada del Llibre 1.430,00 2103002693.100 

G58990029 Grup del Drac de Terrassa Diada del Xumet del Drac 1.430,00 2103002693.101 
G59912105 La Satànica de Sant Andreu Sant Andreu amb la cultura del foc 1.430,00 2103002693.102 
G60009388 La Taula del Raval El bouets i la Vaqueta del Raval 1.430,00 2103002693.103 
G58226911 SOCIETAT CULTURAL SANT JAUME Endavant amb les Sardanes 1.430,00 2103002693.104 

G63566798 Associació Centro Cultural Raíces de 
Andalucía de Viladedcans 

XIII Romería Ciudad de Viladecans y 
Exposición de la historia de la Patrona de 
Viladecans, Santa María de Sales 

1.405,00 
2103002693.105 

G66880253 ASSOCIACIÓ DE LA CASA DEL TIÓ I 
LA CASA DEL BOSC D'ARGENÇOLA 11a FESTA DEL TIÓ D'ARGENÇOLA 1.405,00 2103002693.106 

G59613554 ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE 
MATARÓ PESSEBRE VIRTUAL 1.405,00 2103002693.107 

G58228818 CENTRE CULTURAL ELS PROPIS catifes de corpus 1.405,00 2103002693.108 
G58415001 CENTRE CULTURAL RECREATIU 

ARAGONÈS DE MOLLET i COMARCA 
SETMANA CULTURAL i FESTIVA DEL 
PILAR 1.405,00 2103002693.109 

G65357642 Colla Castellera Jove de Barcelona Retorn a l'activitat castellera i preparació 
del local casteller 1.000,00 2103002693.110 

V58249533 CORAL SANT JORDI 25 anys de la mort d'Oriol Martorell 1.405,00 2103002693.111 
G08917635 Foment Martinenc Vestits per ballar 1.405,00 2103002693.112 
G60429743 HDAD. NTRA. SRA. DEL ROCÍO 

DIVINA PASTORA DE MATARÓ 
CAMBIO DE VARAS Y ANIVERSARIO 
ENTIDAD 1.405,00 2103002693.113 

R0802202B 
Hermandad Nuestro Padre Jesús 
Cautivo y María Santisíma de las 
Arenas de Terrassa 

PESEBRE VIVIENTE AÑO - 2021 1.405,00 
2103002693.114 
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G58227075 SCR La Unió de Mas Rampinyo Actes de Commemoració del Centenari 
de La Unió de Mas Rampinyo 1.405,00 2103002693.115 

G08468209 Societat Coral Els Amics Cafè Teatre i Balls Tradicionals 1.405,00 2103002693.116 
G58301466 SOCIETAT CULTURAL I ESPORTIVA 

LA LIRA 
Folk 'n' Viu 2021. Cicle de música 
tradicional de la SCE La Lira 1.405,00 2103002693.117 

G58332420 ANTIC GREMI DE TRAGINERS 
D'IGUALADA 

RESTAURACIÓ DE LA BANDERA 
GRAN ORIGINAL 1.379,00 2103002693.118 

G67432500 Asociación Cultural Compañía 
Barcelona Flamenco Ballet BARCELONA ART FLAMENC 2021 1.379,00 2103002693.119 

G66708223 Associació Balls a la Plaça del Rei Divendres a la plaça del Rei 1.379,00 2103002693.120 
G61427878 Associació Pessebrista de Vilanova i la 

Geltrú 
Diorames del Camí Ramader o Carrerada 
Reial de la Cerdanya 1.379,00 2103002693.121 

G08489205 Centro aragones de Badalona Festes del Pilar 2021 1.379,00 2103002693.122 
G61646105 Colla de Bastoners de Sabadell Comencem el 25é aniversari 1.379,00 2103002693.123 
V62193990 Colla de Geganters de Malgrat de Mar Nou format i difusió de les trobades de 

gegants a Malgrat de Mar 1.379,00 2103002693.124 

G59370759 Diables del Poble Sec VIII Trobada de Bèsties de Foc 1.379,00 2103002693.125 
G60818705 Geganters i grallers del Poble-sec Trobada gegants Poble-sec 1.379,00 2103002693.126 
G59152405 GRUP SARDANISTA DINTRE EL 

BOSC APLEC DINTRE EL BOSC 70 1.379,00 2103002693.127 

G58021528 
PEÑA CULTURAL FLAMENCA Y 
RECREATIVA ANDALUZA ANTONIO 
MAIRENA 

XL FESTIVAL FLAMENCO BROCHE 
DEORO 1.379,00 

2103002693.128 

G58327438 Societat Coral Amics de la Unió Concert de Nadal. 25 anys fent escola. 1.379,00 2103002693.129 
G08841819 Societat cultural l'Oliva Festa de la Verema 325,00 2103002693.130 

G59377929 AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES DE 
TERRASSA 

TALLERS FORMATIUS DE 
CONSTRUCCIÓ DE DIORAMES I 
ACTIVITATS DE FOMENT I DIFUSIÓ DE 
LA CULTURA DEL PESSEBRISME. 

1.354,00 

2103002693.131 

G60683836 AGRUPACIO FOLKLORICA 
GEGANTS D'ORDAL 

2ONA. FASE DE RESTAURACIO DELS 
GEGANTS D'ORDAL: ELS COSSOS 800,00 2103002693.132 

G58326877 AGRUPACIÓ SARDANISTA DE 
CALELLA CONCERT DE NADAL 1.354,00 2103002693.133 

G59835405 Asociación Cultural Andaluza de Tona 
y Balenya Festa Major Sant Andreu 2021 1.354,00 2103002693.134 

G63552137 Associació de Pessebristes de 
Vilafranca Exposició de Pessebres Nadal 2021 1.200,00 2103002693.135 

G64611239 Associació Gegantera dels Gegants de 
Sant Jaume 

XIII Trobada dels Gegants de Sant 
Jaume i retorns de colles convidades 1.354,00 2103002693.136 

G61191771 Associació Juvenil Drac Baluk Astharot 
i Diables de Ca n'Aurell Concurs de Tabals 1.354,00 2103002693.137 

G65412819 Associació Trabucaires de Terrassa 
Festa de recreació històrica: "Com es pot 
fer amb tanta calor la guerra carlina?" 
Investidura del trabucaire d'honor. 

1.354,00 
2103002693.138 

G62339627 
ASSOCIACÓ CULTURAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA DE 
TERRASSA 

XIII FESTA DE LA TARDOR 2021 1.354,00 
2103002693.139 

V08538910 CENTRO ARAGONÉS DE SARRIÀ Cicle "Tamborades. Setmana Santa a 
Aragó" 1.354,00 2103002693.140 

G65352916 Centro Cultural Andaluz de Palau solità 
i Plegamans Cicle Desè Aniversari 1.354,00 2103002693.141 

G08494635 Foment de Sitges Festa del Pubillatge de Sitges 1.354,00 2103002693.142 

G62556154 FUNDACIÓ LA TOSSA DE MONTBUI 
ACTE INAGURAL DE LA 
REMODELACIÓ DE LA TORRE DEL 
CASTELL DE LA TOSSA 

1.354,00 
2103002693.143 

G08575680 HOGAR CENTRO CASTELLANO Y 
LEONÉS DE CATALUNYA FOMENT DE LA CULTURA MUSICAL 1.354,00 2103002693.144 
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G08405557 SOCIETAT CORAL DIADEMA 
CORBERENCA FEM-LA GROSSA. Cicle festiu a Corbera 1.354,00 2103002693.145 

G59516484 Agrupació Sardanista de Tona $6è Aplec de tardor 1.328,00 2103002693.146 
G65170607 ASS. COLLA DE DIABLES DEL CASC 

ANTIC DE BARCELONA FOT-LI CASTANYA 2021 1.328,00 2103002693.147 

G65298903 ASSOCIACIÓ ENTITAT DE MUSICA 
TRADICIONAL DE SANT CUGAT PROJECTE PUNTS DE TROBADA 2021 1.328,00 2103002693.148 

G66598368 Associació Picacrestes, Colla Dansaire 
del Prat de Llobregat 

CONTES PER A LA CANALLA: 
RECUPERACIÓ DE BALLS 
TRADICIONALS DEL PRAT 

1.328,00 
2103002693.149 

G63101406 Falcons de Barcelona Desenvolupament del fet Falconer 1.328,00 2103002693.150 
G58971664 Associació Comissió Sant Antoni Abat Els pastorets de Canovelles 1.303,00 2103002693.151 
G58933912 ASSOCIACIÓ TRADICIONS I 

COSTUMS MOLLET CELEBRACIÓ DEL DIA DEL SOCI 1.303,00 2103002693.152 

G58126061 HERMANDAD NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCIO DE PINEDA 

CELEBRACIÓ DIADA DE CATALUNYA I 
INTERCANVI CULTURAL 1.250,00 2103002693.153 

G63855126 LA SACA (Sitgetana de Cultura i 
Animació) DANSAPLAÇA 1.303,00 2103002693.154 

G58174244 
ORQUESTRA DE CAMBRA 
D'ACORDIONS DE BARCELONA 
(OCAB) 

CONCERT DE NADAL DE L'OCAB 1.303,00 
2103002693.155 

G58407024 Airiños da Nosa Galicia 

Festivals de musica i dansa de cultura 
popular i tradicional, del 38 aniversari, 
lletres galleges, mostra cultural i 
gastronòmica i dia de Sant Jordi 

1.277,00 

2103002693.156 

G61097929 Amics de la Sardana de Vilassar de 
Mar 

XIII Concert: "Aniversaris i contrast 
d'estils" 1.125,00 2103002693.157 

G66276122 ASSOCIACIO CIVITAS CULTURA 

CULTURA PER L'ESPERANÇA. 
FESTIVAL DE PRIMAVERA AMB 
CULTURA POPULAR AL MONESTIR DE 
SANT LLORENÇ 

1.277,00 

2103002693.158 

G58358433 ASSOCIACIO COLLA DIABLES DE 
SANT PERE NORD FIRA DE BRUIXES WALPURGIS 1.277,00 2103002693.159 

V63170609 Associació Cultural Colla Mitjana dels 
Gegants de Montcada i Reixac 

XXV Comarcal de Gegants del Vallès 
Occidental i del Vallès Oriental 1.277,00 2103002693.160 

G63035596 Associació de Geganters i Grallers de 
Moià Moià Ball Gegant 2021 1.277,00 2103002693.161 

G63195630 ASSOCIACIÓ FIRA DE SANTA 
LLÚCIA 

DIADA DE LES TRADICIONS I ELS 
COSTUMS NADALENCS A CATALUNYA 
- FIRA DE SANTA LLÚCIA DE 
BARCELONA 

1.277,00 

2103002693.162 

G60757499 Colla Gegantera de Sarrià - Sant 
Gervasi Presentació en streaming nou vestuari 1.277,00 2103002693.163 

G61541611 Colla Gegantera de Torelló Creació de la Lluna com element nou de 
la imatgeria festiva de Torelló 1.277,00 2103002693.164 

G58539263 COLLA TRABUCAIRES SANTA 
COLOMA DE GRAMENET 

Recreació de la Guerra del Francès a 
Santa Coloma de Gramenet 1.093,00 2103002693.165 

G65966541 flamencologia aca nuevos aires del 
camino flamenqueando 1.277,00 2103002693.166 

G61645115 Fundació Privada Pere Closa Cultura Popular Gitana 1.277,00 2103002693.167 
G08682551 IRMANDADE A NOSA GALIZA Homenatge a Rosalia de Castro 1.277,00 2103002693.168 
G60749249 Moixiganguers d'Igualada Diada castellera a Igualada per 

reemprendre l'activitat 1.277,00 2103002693.169 

G65688780 
Rromane Siklovne, Associació de 
Joves Estudiants Gitanos del Bon 
Pastor 

LUDOTECA MUSICAL ROMANÍ 1.277,00 
2103002693.170 
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G58550252 AGRUPACIO BALLS POPULARS DE 
VILANOVA I LA GELTRU 

RENOVACIO VESTUARI BALL DE 
GITANES DE VILANOVA I LA GELTRU 1.251,00 2103002693.171 

G65384315 ASSOCIACIO 3 UNCES PROJECTE DE FESTES POPULARS DE 
PALLEJÀ 1.251,00 2103002693.172 

G58537598 Associació Amics de les havaneres 
"Port vell" 

35 GRAN TROBADA D´HAVANERES 
"BARCELONA CARA AL MAR" 900,00 2103002693.173 

G65945800 Ball de Serrallonga de Terrassa Activitats del Ball de Serrallonga de 
Terrassa per a l'any 2021 1.251,00 2103002693.174 

V61253712 Centre D'Estudis Beguetans (CEB) 25 ANYS DEL CENTRE D'ESTUDIS 
BEGUETANS 1.251,00 2103002693.175 

V62888086 COLLA DE GEGANTERS DE 
VILASSAR DE DALT 

RESTAURACIÓ GEGANTS 
CENTENARIS 1.251,00 2103002693.176 

R5800369J 

CONFRARIA DE NATZARENS DEL 
NOSTRE PARE JESÚS DEL GRAN 
PODER I MARÍA SANTISSIMA DE L´ 
ESPERANÇA MACARENA 

Bolletí Informatiu 615,00 

2103002693.177 

G63632715 De Bòlit Unió de Colles de Cultura 
Popular 

Rebombori 2021. Festa de la Cultura 
Popular i la Música Folc 1.251,00 2103002693.178 

G61248381 FÒRUM VOCAL PROJECTE CORAL XXI 1.000,00 2103002693.179 
G62386602 Asociación Cultural Extremeña 

Zurbarán 
XX CERTAMEN Internacional de Pintura 
"Zurbarán" 1.226,00 2103002693.180 

G63265250 ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE 
SITGES COLLA JOVE 

FESTA MAJOR DE SANT BARTOMEU I 
SANTA TECLA DE SITGES. BALL DE 
DIABLES PARLAT 

1.226,00 
2103002693.181 

G65347619 ASSOCIACIÓ GEGANTS DE SANT 
LLORENÇ SAVALL 

RESTAURACIÓ DEL GEGANTS VELLS 
DE SANT LLORENÇ SAVALL 1.200,00 2103002693.182 

G61886057 ASSOCIACIÓ MÚSICS PER LA 
COBLA WEB MÚSICS PER LA COBLA 1.226,00 2103002693.183 

G66873407 Associació Tonis Olesa de Montserrat 
Commemoració Sant Antoni Abat i 
exposició "Vells oficis, eines i feines del 
camp i del mon rural" 

322,11 
2103002693.184 

G62299557 COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS 
DE GRÀCIA-SABADELL ESTRENA DE L'ÀLIGA DE SABADELL 1.226,00 2103002693.185 

G63766463 Coral Preludi d'Amics de la UNESCO 
de Barcelona 

Repertori de cançons profanes en llatí i 
Celebració del 35è Aniversari de la Coral 
Preludi 

1.226,00 
2103002693.186 

G08803132 HOGAR EXTREMEÑO DE 
BARCELONA 

CELEBRACIÓ FESTES PATRONALS 
2021 1.210,00 2103002693.187 

G59756593 A.C.A PEÑA FLAMENCA MANLLEU 35º ANIVERSARIO DEL FESTIVAL 
FLAMENCO DE MANLLEU 1.200,00 2103002693.188 

G59790808 AGRUPACIO DE PESSEBRISTES 
SDE SABADELL NADAL 2021 1.200,00 2103002693.189 

G61348389 ASOCIACION FLAMENCO VIVO Edición y producción del disco "Tributo a 
Juan Trilla" 1.000,00 2103002693.190 

G65347536 Associació Colla Gegantera del Casc 
Antic de Barcelona 

Cultura Gegantera al barri antic de 
Barcelona 1.200,00 2103002693.191 

G08836611 ASSOCIACIÓ CULTURAL CENTRE 
L'AMISTAT DE PREMIÀ DE MAR 

RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE 
PENONS 1.200,00 2103002693.192 

G60899028 Associació de Geganters, Grallers i 
Cabuts del Poblenou 40è Aniversari Colla Gegants Poblenou 1.200,00 2103002693.193 

G65433096 Associació Sardanista Collblanc-
Torrassa Aplec de la sardana 2021 1.200,00 2103002693.194 

G66918970 ASSOSSIACIÓ CARAMELLAIRES DE 
RIUPRIMER 

Documental: Les Caramelles de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 1.200,00 2103002693.195 

G61798401 Casa d'Aragó de Cerdanyola XV Trobada de Tambors i Bombos 1.200,00 2103002693.196 
G08531402 Casal Societat La Principal Arrels de Dansa 1.200,00 2103002693.197 
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G64892557 Colla de diables "Els Sentinelles 
d'Arkëmis" 

Renovem el Mörth dels Sentinelles 
d'Arkëmis 500,00 2103002693.198 

G58307299 EL CENTRE DE SANT QUIRZE DE 
BESORA 

Mantenir la tradició d'Els Pastorets de 
Sant Quirze de Besora 1.200,00 2103002693.199 

G64211253 FUNDACIÓ ORFEÓ MANRESÀ CANÇONS D'EDUARD TOLDRÀ 1.200,00 2103002693.200 
G65046104 Associació Pessebristes de Ciutat Vella 

de Barcelona 
CELEBREM EL NADAL A LA CIUTAT DE 
BARCELONA 1.175,00 2103002693.201 

G60698396 Associació Pixafocs i Cagaspurnes de 
Masquefa, Colla de Diables 

Recuperar el Ball de Diables a Masquefa 
- Fase 2 1.175,00 2103002693.202 

G67391912 Associació Veïnal del Poble Sec 
d'Igualada 

Conservació i restauració dels gegants 
INGENIO del Barri de Poble Sec 
d'Igualada, segons directrius de la colla, i 
després del examen organolèptic 
practicat el proppassat mes de setembre 
del 2019. 

1.175,00 

2103002693.203 

G65459190 BALL DE SANT MIQUEL I ELS 
DIABLES D'IGUALADA 

10è Aniversari Ball de Sant Miquel i els 
Diables d'Igualada 1.175,00 2103002693.204 

G08890659 CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS 
DEL BAIX LLOBREGAT 

DEMOCRÀCIA I CONSTRUCCIÓ DE LA 
CULTURA POPULAR FESTIVA A SANT 
FELIU DE LLOBREGAT 

1.175,00 
2103002693.205 

G62722491 AGRUPACIÓ SARDANISTA SANT 
FELIU DE CODINES Festa del soci 1.149,00 2103002693.206 

G59798330 AGRUPACIO SARDANISTA TORELLO 51è. Aplec de Primavera de Torelló 1.149,00 2103002693.207 
G66393034 ASSOCIACIÓ ARREPLEGAGEGANTS L'OCELLAIRE I ARREPLEGAGEGANTS 

PELS GEGANTS INCLUSIUS 1.149,00 2103002693.208 

G60209517 Associació de Castellers i Castelleres 
de Mollet XXIX Diada de Castellers de Mollet 1.149,00 2103002693.209 

G08850208 Casa de Andalucia en Barcelona 
Homenatge a la dona treballadora y 
Degustació Gastronòmica, gastronomia 
de plats Catalans. 

1.149,00 
2103002693.210 

G60973203 Centro cultura andaluz de santa 
perpetua de mogoda XXV aniversari 1.149,00 2103002693.211 

G59993634 
HERMANDAD NTRO. P. JESÚS 
NAZARENO Y NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA 

CICLE FESTIUS TRADICIONS I 
CULTURA POPULAR SANTES CREUS, 
CREUS DE MAIG, INMACULADA 
CONCEPCIÓ I FESTES DE 
L'ESPERANÇA 

1.149,00 

2103002693.212 

G59936278 ASSOCIACIO D'AMICS DE SANTIGA 
IR CONCERT PRIMAVERA - XXXVII 
FESTA DE L'ARBRE AMB XXXI 
HOMENATGE ALS POETES 

1.124,00 
2103002693.213 

G65613838 Associació Joves Artistes Kolomencs Projecte Temàtic popular "Llegenda del 
Torrent de les Bruixes" 1.124,00 2103002693.214 

G65009557 Associació Musical Suburense Qui canta els seus mals espanta! 420,00 2103002693.215 
G58102591 ACA HDAD NTRA SRA DEL ROCIO 

LOS ROMEROS DE BARCELONA TROBADA DE CORALS ROCIERES 1.098,00 2103002693.216 

G17697749 ASSOCIACIÓ CULTURAL SIBEMOLL AMADEU VIVES I LA COBLA 1.098,00 2103002693.217 

G65075228 Associació de Confraresses de 
Barcelona 

Integracio-Igualtat de la dona al mon 
confrare. Recuperacio de la Processo 
Bona Mort i Mostra fotografica 

850,00 
2103002693.218 

G65255200 ASSOCIACIÓ FAL-LERA 
GEGANTERA SAGRADA FAMÍLIA 

LA PEPA I EN PERE, FANTASIA I IL-
LUSIÓ 1.098,00 2103002693.219 

G64336316 Associació Juvenil de Percussió els 
Protons Protons Percussió 2021 1.098,00 2103002693.220 

G59535609 Casal Catòlic de Sant Andreu del 
Palomar Títol provisional "Cubeles, el mestre" 1.098,00 2103002693.221 

G65763518 CASTELLERS DE BERGA 9È ANIVERSARI CASTELLERS DE 
BERGA 1.098,00 2103002693.222 
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G58766197 Castellers de Terrassa DIADA AVI EMILI 1.098,00 2103002693.223 

G64124316 Centro de Estudios Rocieros y Cultura 
Andaluza en Catalunya, CERCAT 

Treballs amb el fons fotogràfic del 
CERCAT: difusió, recepció i manteniment 
de material del fons fotogràfic. 

1.098,00 
2103002693.224 

G61346151 Drac, Diables i Gegants de La Sagrera Adeqüació i acondicionament de la 
imatgeria festiva de La Sagrera 1.098,00 2103002693.225 

G08888422 INSTITUT DE PROJECCIÓ EXTERIOR 
DE LA CULTURA CATALANA (IPECC) 

 XXXIII - Premis Josep Maria Batista i 
Roca-Memorial Enric Garriga Trullols 1.098,00 2103002693.226 

G08826091 ASOCIACION CASA DE CUENCA EN 
BARCELONA 

MUESTRA AUDIOVISUAL DE LA 
CULTURA DE LA PROVINCIA DE 
CUENCA 

1.073,00 
2103002693.227 

G58445768 
ASOCIACION CENTRO CULTURAL 
CASTELLANO-MANCHEGO DE 
BADALONA 

DIADA DEL SOCIO 2021 1.073,00 
2103002693.228 

G67357004 Associació Cultural Cita Flamenca a 
Mataró Cultura pels quatre costats 1.073,00 2103002693.229 

G42825679 Associació La Plaga Construcció "La Mosca" 1.073,00 2103002693.230 
G42956938 Bastoneres de Molins Creació de l'entitat Bastoneres Molins 1.073,00 2103002693.231 
V60382314 Colla Gegantera de Castellbisbal Creació del gegantet Galí 1.073,00 2103002693.232 

G60082302 CENTRO ARAGONES DE 
L´HOSPITALET 

Promocio cultura Aragonesa i Catalana 
(Intercanvis culturals i Festivals) 1.047,00 2103002693.233 

V58009101 Centro Cultural Andaluz Cruz de Mayo 1.047,00 2103002693.234 

G65892291 ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES 
DEL MERCADAL INFERNAL 

PROMOCIÓ D'ACTIVITATS EN L'ÀMBIT 
DE LA CULTURA DEL FOC 
ADREÇADES A INFANTS I FAMÍLIES 

950,50 
2103002693.235 

G66910712 Associació Gegants Vells Igualada Recuperació del drac antic d'Igualada 1.022,00 2103002693.236 

G60877495 Drac de Granollers 
Modernització digital de l'entitat i segona 
fase de la renovació de la indumentària 
dels membres de la colla 

1.022,00 
2103002693.237 

G58324856 Asoc. Centro Cultural Andaluz y 
Artístico Manuel de Falla Cultura Popular 2021 899,00 2103002693.238 

G63147615 ASSOCIACIÓ COLLES 
SARDANISTES LAIETANS 

VIII CONCURS DE SARDANES DE 
CIUTAT VELLA 899,00 2103002693.239 

G08991135 Casa De Andalucia En Mataró 45º Aniversari 899,00 2103002693.240 

G58333451 CASAL CULTURAL DANSAIRES 
MANRESANS 

ACTIVITATS DANSA, TEATRE I 
CULTURA TRADICIONAL CATALANA 
ANY 2021 

899,00 
2103002693.241 

G08983256 AGRUPACIÓN CULTURAL SAUDADE PROMOGUEM LA CULTURA POPULAR 876,00 2103002693.242 
G01767722 Associació Porquet de Sant Antoni Primera fase de la creació del Porquet de 

Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 876,00 2103002693.243 

G62120696 Gegant i nans d'Avinyó Renovació de la vestimenta dels gegants 876,00 2103002693.244 
G66320680 ASSOCIACIÓ VORAVIU 

PRODUCCIONS CULTURALS 
BROTS DEL CANTILAFONT: CULTURA 
TRANSHUMANT 852,00 2103002693.245 

G59301309 DRAC I BRUIXES DE CAN BOADA RETORN DE LA CULTURA POPULAR 852,00 2103002693.246 
G63198378 Sabadell, més Música Premi Nacional Agustí Borgunyó 852,00 2103002693.247 
G66964206 Colla gegantera del barri de Sant Josep 

de l'Hospitalet de Llobregat 
Creació de la serp del barri de Sant 
Josep de L'H 829,00 2103002693.248 

G08904260 Acción Cultural Miguel de Cervantes Tertulia, taller. Amigos de Cervantes y 
XXXIV Concurso Literario Internacional 806,00 2103002693.249 

G67011601 Associació Ball de Diables de Carme Confecció de vestuari y construcció 
d'elements per al correfoc 760,00 2103002693.250 

 
Novè. ESTABLIR que el període de justificació de totes les subvencions concedides 
serà, com a màxim, el 28 de febrer de 2022, d’acord amb la clàusula 21 de la 
convocatòria aprovada. 
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Desè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Onzè. 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 Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions, en tractar-se 
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva, tal i com recull la 
clàusula 14 de la convocatòria.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment, les revocacions totals i parcials, i habilitar el període d’audiència de 
diverses subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions 
de famílies d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant el curs 
2019-2020 (Exp. núm. 2019/16070).- 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 31 

d’octubre de 2019, va adoptar l’acord núm. 551, pel qual s’aprova la convocatòria 
núm. 201920195120011363, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament 
de subvencions, de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes 
educatius d’associacions de famílies d’alumnes a realitzar a la demarcació de 
Barcelona, durant el curs 2019-2020, per un import de cent mil euros (100.000,00 €). 

 
2. Posteriorment, en sessió celebrada en dia 12 de març de 2020, la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona adopta l’acord núm. 148, pel qual s’aprova la resolució 
de l’esmentada convocatòria de subvencions.   

 
3. A continuació i motivat per l’emergència sanitària provocada pel COVID-19, la 

declaració de l’estat d’alarma i conseqüent el tancament dels centres educatius, la 
presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, per Decret núm. 5377 
de 10 de juny de 2020, aprova l’ampliació del termini d’execució i fixa el nou termini 
de justificació de de les actuacions subvencionades de la manera següent:  

 
 Termini d’execució fins el 31 de desembre de 2020 i el termini de justificació entre 

el 2 de gener de 2021 i el 28 de febrer de 2021.  
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 Per aquelles entitats que a data de 30 d’agost de 2020 havien executat totalment 
les activitats i projectes subvencionats, podien presentar la justificació en el termini 
aprovat inicialment a la convocatòria, és a dir, entre l’1 de setembre de 2020 i el 
30 d’octubre de 2020. 

 
4. Finalitzat aquest període de justificació s’efectuen els corresponents requeriments, a 

aquells beneficiaris que no han presentat la documentació justificativa, per tal que 
presentin la justificació en el termini de quinze dies hàbils, amb l’advertiment que de 
no fer-ho es procedirà a la revocació de la subvenció.  

 
5. A resultes d’aquests requeriments, tres entitats han presentat renúncia total i 6 

presenten renúncies parcials les quals s’han aprovat per Decret del president delegat 
de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, de data 22 de juny de 2021, amb número 
6741, i alhora s’ha aprovat la reducció de la disposició i de l’autorització de la despesa 
per un import de deu mil quaranta-cinc euros amb quaranta-nou cèntims (10.045,49 
€).  

 
6. D’altra banda, també a resultes dels requeriments esmentats, hi ha deu entitats que 

no han atès el requeriment, no han presentat documentació justificativa, o la 
documentació justificativa presentada és incorrecta i no han atès a requeriments 
posteriors, i altres sis que tant sols justifiquen parcialment, per tant, procedeix instar 
la revocació inicial d’aquestes setze subvencions, d’acord amb el següent detall: 

 
a) Revocacions totals: 

 
Nom entitat NIF Import 

concedit 
Import 

justificat 
Import pagat Import a 

revocar 
AFA de l’Institut Arnau Cadell G59720458 2.039,28 € 0,00 € 0,00 € 2.039,28 € 
Associació de Mares i Pares 
d’alumnes del CEIP 
Gironella 

G58684796 2.039,28 € 0,00 € 0,00 € 2.039,28 € 

AMPA del Col·legi Sagrada 
Família, de Viladecans G58239823 2.076,59 € 0,00 € 0,00 € 2.076,59 € 

APA del Colegio Público 
Antoni Brusi de Barcelona G08851909 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

AFA Escola Diputació G59822437 2.188,50 € 0,00 € 0,00 € 2.188,50 € 
AMPA La Morera G61545810 2.188,50 € 0,00 € 0,00 € 2.188,50 € 
APA del Centre Grup Escolar 
Josep Masclans G58227497 2.238,24 € 0,00 € 0,00 € 2.238,24 € 

AMPA CEIP Quatre Vents de 
Manlleu G63650865 2.238,24 € 0,00 € 0,00 € 2.238,24 € 

AMPA de l’Escola Municipal 
La Sínia G58571332 2.387,45 € 0,00 € 0,00 € 2.387,45 € 

APA de l’Escola Pública 
Ramon Llull G58192386 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 

 
b) Revocació parcial: 
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Nom entitat NIF Import 
concedit 

Import 
justificat 

Import 
pagat 

Import a 
revocar 

Associació de pares 
d’alumnes del Col·legi 
Públic Sant Miquel 

G08695462 1.850,00 € 1.829,75 € 1.665,24 € 164,51 € 

Ampa Institut Aiguaviva G65736407 1.883,85 € 907,50 € 453,75 € 453,75 € 
AFA escola Dovella G58298324 2.244,46 € 2.244,46 € 2.123,50 € 120,96 € 
Associació de mares i 
pares d’alumnes CEIP 
Isidre Martí 

G58831561 1.000,00 € 1.000,00 € 537,97 € 462,03 € 

AMPA CEIP Enxaneta de 
Terrassa G63594261 1.663,82 € 1.663,82 € 947,69 € 716,13 € 

Apa de l’Escola Publica 
Pompeu Fabra de 
Manlleu 

G58138744 2.238,24 € 2.238,24 € 1.400,00 € 838,24 € 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
BOPB del dia 9 de maig de 2017, sobre revocació. 

 
2. Per donar compliment al principi de publicitat i de conformitat amb allò previst als 

articles 18 i 20 LGS, procedeix comunicar la revocació inicial d’aquesta subvenció a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 

 
3. 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 publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.05.21. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment les revocacions totals i parcials de les següents 
subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions de famílies 
d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona, en el marc de la convocatòria de 
subvencions núm. 201920195120011363.   
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Entitat NIF Import 
concedit 

Revocació 
inicial 

Motiu revocació 

AFA de l’Institut Arnau Cadell G59720458 2.039,28 € 2.039,28 € 
No respon al requeriment 
enviat en data 5.03.21 relatiu al 
termini de justificació        

Associació de Mares i Pares 
d’alumnes del CEIP Gironella G58684796 2.039,28 € 2.039,28 € 

Esmena de la justificació és 
incorrecte manca 
documentació 

AMPA del Col·legi Sagrada 
Família, de Viladecans G58239823 2.076,59 € 2.076,59 € 

No respon al requeriment 
enviat en data 5.03.21 relatiu al 
termini de justificació        

APA del Colegio Público 
Antoni Brusi de Barcelona G08851909 1.000,00 € 1.000,00 € 

No respon al requeriment 
enviat en data 5.03.21 relatiu al 
termini de justificació        

AFA Escola Diputació G59822437 2.188,50 € 2.188,50 € 
Justificació presentada fora de 
termini i incorrecte, i no hi ha 
resposta a un nou requeriment 

AMPA La Morera G61545810 2.188,50 € 2.188,50 € 
No respon al requeriment 
enviat en data 5.03.21 relatiu al 
termini de justificació        

APA del Centre Grup Escolar 
Josep Masclans G58227497 2.238,24 € 2.238,24 € 

No respon al requeriment 
enviat en data 5.03.21 relatiu al 
termini de justificació        

AMPA CEIP Quatre Vents de 
Manlleu G63650865 2.238,24 € 2.238,24 € 

La justificació presentada és 
incorrecte i no respon al nou 
requeriment 

AMPA de l’Escola Municipal La 
Sínia G58571332 2.387,45 € 2.387,45 € 

No respon al requeriment 
enviat en data 5.03.21 relatiu al 
termini de justificació        

APA de l’Escola Pública 
Ramon Llull G58192386 2.000,00 € 2.000,00 € 

Per correu electrònic indiquen 
que no poden presentar  
justificació però no presenten 
una renúncia oficial  

Associació de pares d’alumnes 
del Col·legi Públic Sant Miquel G08695462 1.850,00 € 164,51 € Reducció de l’import a pagar 

fins el 50% del cost de l’activitat 

Ampa Institut Aiguaviva G65736407 1.883,85 € 453,75 € Reducció de l’import a pagar 
fins el 50% del cost de l’activitat 

AFA Escola Dovella G58298324 2.244,46 € 120,96 € 

Reducció de dues sessions 
d’assessorament perquè estan 
fora del termini d’execució. 
Reducció de l’import a pagar 
fins el 50% del cost de l’activitat 

Associació de mares i pares 
d’alumnes CEIP Isidre Martí G58831561 1.000,00 € 462,03 € Reducció de l’import a pagar 

fins el 50% del cost de l’activitat 
AMPA CEIP Enxaneta de 
Terrassa G63594261 1.663,82 € 716,13 € Reducció de l’import a pagar 

fins el 50% del cost de l’activitat 
APA de l’Escola Publica 
Pompeu Fabra de Manlleu G58138744 2.238,24 € 838,24 € Reducció de l’import a pagar 

fins el 50% del cost de l’activitat 
  TOTAL  23.151,70 €  

 
Segon. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’aquests acords, a fi que les entitats esmentades a l’acord 
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primer presentin els documents que estimin pertinents o al·leguin el que considerin 
oportú.  
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a les associacions de famílies d’alumnes 
relacionades a l’acord primer.”  
 
58.- Dictamen pel qual es proposa per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment les revocacions totals i parcials i habilitar el període d’audiència de 
diverses subvencions destinades a finançar projectes educatius d’entitats sense 
finalitat de lucre a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 
2020 (Exp. núm. 2019/17574).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 14 de 

novembre de 2019, aprova la convocatòria núm. 11373, i les bases específiques per 
a l’atorgament de subvencions destinades a finançar projectes educatius d’entitats 
sense finalitat de lucre a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 
i 2020 (AJG 588/19), en l’àmbit d’educació de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut 
de la Diputació de Barcelona, per un import de tres cents trenta-dos mil euros 
(332.000,00 €). 

 
2. En sessió ordinària de 14 de maig de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona aprova la concessió de subvencions en el marc d’aquesta convocatòria, i 
fixa un nou termini de justificació entre el 2 de gener i el 31 de març de 2021, però 
manté amb caràcter excepcional el termini aprovat inicialment, comprès entre el 15 
setembre i el 30 de novembre de 2020. (AJG 209/20). 

 
3. D’acord amb l’apartat 20.2 de la convocatòria de referència, un cop finalitzat el termini 

de presentació de la documentació justificativa, es requereix a les entitats 
beneficiàries per tal que presentin aquesta documentació, en el termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho s’iniciarien 
els tràmits de revocació de la subvenció. 

 
4. La presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, aprova dues 

renúncies totals i set parcials, i la reducció de la disposició i de l’autorització de la 
despesa corresponent per un import d’11.083,39 €, per Decret número 6934, de data 
28 de juny de 2021. 

 
5. Ara es proposa aprovar les set revocacions totals i les dues revocacions parcials de 

les entitats beneficiàries que no presenten la documentació justificativa o no 
responen al requeriment esmentat, d’acord amb el detall següent:  
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a) Revocacions totals 
 

Nom entitat NIF Import 
concedit 

Import 
revocació 

Associació d'Amics del Centre d'Art i 
Sostenibilitat del Forn de la Calç G65001745 3.217,98 € 3.217,98 € 

BURRIAC, associació espai musical G66304882 3.230,31 € 3.230,31 € 
Associació el Moianès Canta G67314245 3.341,27 € 3.341,27 € 
Club Esportiu Eduvòlei Ametlla del 
Vallès G65146961 3.402,92 € 3.402,92 € 

AEiG Amadeu Oller G08931974 3.649,51 € 3.649,51 € 
AEMA, SCCL F64442957 3.649,51 € 3.649,51 € 
Fundació Junts Autisme G65463366 4.019,39 € 4.019,39 € 
  24.510,89 € 24.510,89 € 

 
b) Revocacions parcials 

 
Nom entitat NIF Import 

concedit 
Import 

justificat Import pagat  Import 
revocació 

Fundació Privada 
President Amat 
Roumens (FUPAR) 

G58049016 3.254,96 € 3.254,96 €  2.971,49 € 283,47 € 

Associació educativa 
integral del Raval G63173066 4.734,49 € 4.734,49 € 4.467,03 € 267,46 € 

  7.989,45 € 7.989,45 €  7.438,52 € 550,93 € 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
BOPB del dia 9 de maig de 2017, sobre revocació. 

 
2. Els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

conforme als quals per donar compliment al principi de publicitat i de conformitat, 
procedeix comunicar la revocació inicial d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
3. 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, publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019, 
modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB 
de 6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31 de maig de 2021. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment les revocacions totals i parcials de diverses subvencions 
destinades a finançar projectes educatius d’entitats sense finalitat de lucre a realitzar a 
la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020, en el marc de la convocatòria 
número núm. 202020195120011373, d’acord amb el següent detall:  
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Nom entitat NIF Import 

concedit 
Import revocació 

inicial Motiu 

Associació d'Amics del Centre d'Art i 
Sostenibilitat del Forn de la Calç G65001745 3.217,98 € 3.217,98 € 30/11/2020 - Presenta sol·licitud de renúncia, però no ve 

signada pel representant legal 

BURRIAC, associació espai musical G66304882 3.230,31 € 3.230,31 € 01/04/2021 - S'envia requeriment relatiu al termini de 
justificació, però l'entitat no respon 

Associació el Moianès Canta G67314245 3.341,27 € 3.341,27 € 01/04/2021 - S'envia requeriment relatiu al termini de 
justificació, però l'entitat no respon 

Club Esportiu Eduvólei Ametlla del Vallès G65146961 3.402,92 € 3.402,92 € 01/04/2021 - S'envia requeriment relatiu al termini de 
justificació, però l'entitat no respon 

AEiG Amadeu Oller G08931974 3.649,51 € 3.649,51 € 12/05/2021 - S'envia requeriment d'esmena de justificació, però 
l'entitat no respon i no presenta renúncia 

AEMA, SCCL F64442957 3.649,51 € 3.649,51 € 01/04/2021 - S'envia requeriment relatiu al termini de 
justificació, però l'entitat no respon 

Fundació Junts Autisme G65463366 4.019,39 € 4.019,39 € 18/02/2021 - S'envia requeriment d'esmena de justificació, però 
l'entitat no respon i no presenta renúncia 

Fundació Privada President Amat 
Roumens (FUPAR) G58049016 3.254,96 € 283,47 € Pagament pel 50 % del cost del projecte 

Associació educativa integral del Raval G63173066 4.734,49 € 267,46 € Despeses indirectes superior al 5 %  
  32.500,34 € 25.061,82 € 
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Segon. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’aquests acords, a fi que les entitats esmentades presentin 
els documents que estimin pertinents o al·leguin el que considerin oportú. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a les entitats sense finalitat de lucre interessades.” 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per l'atorgament de subvencions destinades al 
finançament de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social per al curs 
2019-2020 (Exp. núm. 2021/4221).- 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 15 d’abril 

de 2021, aprova la convocatòria núm. 202120215120012393 i les bases específiques 
per a l’atorgament de subvencions destinades al suport a les llars d’infants de 
titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2019-
2020, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes 
d’aquestes llars d’infants (AJG 166/21), promoguda per la Gerència de Serveis 
d’Educació de l’Àrea d’Educació, Esports 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 26 d’abril de 2021 i finalitzava el 17 de maig del 2021. 
 
4. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquesta Gerència emet informe 

tècnic d’instrucció, de data 6 de juliol de 2021, en el qual valora les 89 sol·licituds 
presentades i fa proposta de resolució a l’òrgan col·legiat, d’estimar 87 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. 

 
5. En data 8 de juliol de 2021 l’òrgan col·legiat designat a l’efecte es reuneix a distància 

i per mitjans telemàtics, per examinar i validar l’informe tècnic d’instrucció el qual es 
valida per unanimitat, i formula proposta de resolució de la convocatòria tal i com 
consta a l’Acta, que consta a l’expedient. 
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6. 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.  

 
7. Tal i com indica la convocatòria, d’acord amb la base número 18, el termini de 

justificació serà entre el 16 d’agost i el 15 d’octubre de 2021. Aquest termini s’ha 
establert per la voluntat d’aquest centre gestor de poder tramitar, revisar i pagar les 
subvencions concedides i justificades dins l’exercici pressupostari de 2021, tot en 
benefici de les entitats, en un període escolar especialment difícil per a les escoles 
bressol com a conseqüència de la COVID-19. 

 
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 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. 

 
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 els articles 4 i 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 (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), es va publicar, en 
data 20 d’abril de 2021, un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en llengua catalana i castellana, amb número d’identificació 
BDNS 558074. 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. 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. 

 
5. 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 
30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència 
núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2021. 

 
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. 
202120215120012393, 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 2019-2020, 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  NIF Entitat Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes en 

centres 
d'alta 

complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 Total punts Assignació 

definitiva 

Operació 
comptable 
2103002722 

Posició 
FUNDACIÓ VEDRUNA 
CATALUNYA EDUCACIÓ G66914607 332 149 481 1 4 485 93.148,19 € 1 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA EL 
GUIRIGALL 

G66051194 197 132 329 1 4 333 63.955,38 € 2 

JARDÍ D'INFANTS ESTEL 
BLAU SL B61995841 115 115 230 6 24 254 48.782,79 € 3 

FUNDACIÓ PRIVADA 
ESCOLA VICENCIANA G61114690 197 23 220 0 0 220 42.252,81 € 4 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA 
PARVULARI MAGNÒLIA 

G63612162 107 107 214 0 0 214 41.100,46 € 5 

FUNDACIÓ 
ENSENYAMENT I 
FAMÍLIA 

G62312319 116 98 214 0 0 214 41.100,46 € 6 

NEXE FUNDACIÓ 
PRIVADA G59986299 39 0 39 39 156 195 37.451,35 € 7 

FUNDACIÓ JESUÏTES 
EDUCACIÓ G62411624 178 0 178 0 0 178 33.570,95 € 8 

ASOCIACION PARA EL 
DESARROLLO 
EVOLUTIVO DEL NIÑO 

G08921546 65 65 130 10 40 170 32.649,90 € 9 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA ESTEL G62782875 78 78 156 2 8 164 31.497,55 € 10 

COL·LEGI JOSEP TOUS R0800711D 75 75 150 0 0 150 28.808,73 € 11 
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Nom Entitat  NIF Entitat Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes en 

centres 
d'alta 

complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 Total punts Assignació 

definitiva 

Operació 
comptable 
2103002722 

Posició 
ASSOCIACIO 
EDUCATIVA 0-3 
SALTIRO 

G64991953 74 74 148 0 0 148 25.178,58 € 12 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA 
CALIMERO 

G65585283 74 74 148 0 0 148 28.424,62 € 13 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA ELS 
GEGANTS 

G65070229 74 74 148 0 0 148 28.424,62 € 14 

ASSOCIACIO EL XERRIC 
PER L'EDUCACIO ALS 
INFANTS (ESCOLES 
BRESSOL XERRIC-
XERRAC GRANOLLERS I 
LES FRANQUESES) 

G64838303 105 41 146 0 0 146 28.040,50 € 15 

FUNDACIÓ SANT 
GREGORI G58004185 73 73 146 0 0 146 23.500,30 € 16 

COLEGIO SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 
(AGUSTINAS 
MISIONERAS 
PROVINICA DE SANTA 
MÓNICA) 

R0800970F 71 71 142 0 0 142 27.272,27 € 17 

ASSOCIACIO 
SANTAPAU PER 
L'EDUCACIO DE LA 
INFANCIA (ESCOLA 
BRESSOL PETIT 
ALOMA) 

G64561707 68 68 136 0 0 136 24.990,63 € 18 
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Nom Entitat  NIF Entitat Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes en 

centres 
d'alta 

complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 Total punts Assignació 

definitiva 

Operació 
comptable 
2103002722 

Posició 
FUNDACIO PRIVADA 
AJUDA A LA INFANCIA, 
JOVENTUT I FAMILIA 
(ESCOLA BRESSOL EL 
TREN GROC) 

G62812789 67 67 134 0 0 134 25.735,80 € 19 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA LLAR 
D'INFANTS SANT 
CUGAT 

G63823728 126 0 126 0 0 126 24.199,33 € 20 

FUNDACIÓ SANT 
NICOLAU G63932123 63 63 126 0 0 126 24.199,33 € 86 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA MAINADA G66338815 118 0 118 0 0 118 22.662,87 € 21 

ESCOLA BRESSOL 
PATUFET S.C.C.L. F08896557 57 57 114 1 4 118 18.615,03 € 22 

S.C.L. LLAR D'INFANTS 
LA LLUNA F08782724 58 58 116 0 0 116 16.727,10 € 23 

ESCOLA BRESSOL 
GARABATOS S.C.C.L F58025925 57 57 114 0 0 114 5.761,72 € 24 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA 
ACADÈMIA IGUALADA 

G62663778 55 55 110 0 0 110 21.126,40 € 25 

ESCOLA D'INFANTS 
QUITXALLA SCCL F08834913 55 55 110 0 0 110 21.126,40 € 26 

FUNDACIÓ 
ESCOLÀPIES G65801904 68 41 109 0 0 109 20.934,35 € 27 

FUNDACIO ABAT OLIBA G08716128 101 0 101 0 0 101 19.397,88 € 28 
EINA SCCL F08306763 45 45 90 2 8 98 18.821,70 € 29 
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Nom Entitat  NIF Entitat Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes en 

centres 
d'alta 

complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 Total punts Assignació 

definitiva 

Operació 
comptable 
2103002722 

Posició 
FUNDACIÓ PRIVADA 
GRUP ESCOLES 
MATARÓ 

G61001707 49 49 98 0 0 98 18.821,70 € 
30 

FUNDACIÓ 
CHAMPAGNAT G59816991 48 48 96 0 0 96 18.437,59 € 31 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA LAIA G67088831 45 45 90 0 0 90 17.285,24 € 32 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA LA VILA G65127326 85 0 85 0 0 85 16.324,95 € 33 

EL RAVAL SCCL F08766032 40 40 80 1 4 84 16.132,89 € 34 
ASSOCIACIO PER 
L'EDUCACIO DELS 
INFANTS LA CUCA FERA 
DE SANTA COLOMA 
(LLAR D'INFANTS CUCA 
FERA) 

G66828930 41 41 82 0 0 82 15.748,77 € 

35 

FUNDACIO PRIVADA 
VALLDAURA D.I. G63808448 41 41 82 0 0 82 15.748,77 € 36 

FUNDACIÓ SAGRAT 
COR SARRIÀ G08862633 82 0 82 0 0 82 15.748,77 € 37 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA ARINOE G65930182 81 0 81 0 0 81 15.556,72 € 38 

ESCOLA BRESSOL 
NOVA FORTUNY F61444931 58 0 58 5 20 78 14.980,54 € 39 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA AURÓ G65145583 40 0 40 9 36 76 14.596,42 € 40 

FUNDACIO JOVIAT G60374022 76 0 76 0 0 76 14.596,42 € 41 
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Nom Entitat  NIF Entitat Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes en 

centres 
d'alta 

complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 Total punts Assignació 

definitiva 

Operació 
comptable 
2103002722 

Posició 
INSTITUT DE 
GERMANES DE LA 
SAGRADA FAMILIA 
D'URGELL 

R0800168G 73 0 73 0 0 73 14.020,25 € 42 

FEDAC G65058349 67 0 67 1 4 71 13.636,13 € 43 
FUNDACIÓ MARIA 
RAVENTÓS G08424871 22 0 22 12 48 70 13.444,07 € 44 

ASSOCIACIÓ 
EDUCATIVA LA CASETA 
DE COLORS 

G64929805 69 0 69 0 0 69 13.252,02 € 45 

ASSOCIACIÓ 
PEDAÒGICA PEL 
FOMENT EDUCATIU 
DELS INFANTS PETIT 
CULTURAL 

G65879264 69 0 69 0 0 69 13.252,02 € 46 

ESCOLA PIA IGUALADA R0800592H 34 34 68 0 0 68 13.059,96 € 47 
FUNDACIÓ ESCOLA 
MOWGLI G08930323 34 34 68 0 0 68 13.059,96 € 48 

ESCOLA BRESSOL SOL 
SOLET,S.C.C.L. F08822397 66 0 66 0 0 66 12.675,84 € 49 

ASSOCIACIO 
SINGUERLIN PER 
L'EDUC. DELS INFANTS 

G65075756 57 0 57 2 8 65 12.483,78 € 50 

ASSOCIACIÓ 
PEDAGÒGICA DING 
DONG 

G65610602 32 32 64 0 0 64 6.287,92 € 51 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Nom Entitat  NIF Entitat Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes en 

centres 
d'alta 

complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 Total punts Assignació 

definitiva 

Operació 
comptable 
2103002722 

Posició 
ASSOCIACIO BADIU 
PER L'AJUDA ALS 
INFANTS (LLAR 
D'INFANTS BADIU) 

G66276809 62 0 62 0 0 62 11.907,61 € 52 

ESCOLA AZORÍN SCCL F58107921 29 29 58 1 4 62 11.907,61 € 53 
ÀGORA LLAR 
D'INFANTS SCCL F60674363 61 0 61 0 0 61 11.715,55 € 54 

FUNDACIÓ PER A LES 
ESCOLES 
PARROQUIALS-
ARXIDIÒCESI DE 
BARCELONA 

R5800339C 30 30 60 0 0 60 11.523,49 € 55 

SCCL COLEGIO 
PRINCEPS F08728966 30 30 60 0 0 60 11.523,49 € 56 

FUNDACIÓ PRIVADA 
MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT 

G61054805 55 0 55 0 0 55 10.563,20 € 57 

ASSOCIACIO 
EDUCATIVA 
TRAMUNTANA 

G64863277 27 27 54 0 0 54 10.371,14 € 58 

LA SALLE MANRESA R0800055F 25 25 50 0 0 50 9.602,91 € 59 
LLAR D'INFANTS MARE 
DE DEU DE FATIMA R5800189B 23 23 46 1 4 50 9.602,91 € 60 

ASSOCIACIO LA NONA 
PER L'EDUCACIO DELS 
INFANTS (ESCOLA 
BRESSOL LA NONA) 

G66837535 47 0 47 0 0 47 9.026,74 € 61 
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Nom Entitat  NIF Entitat Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes en 

centres 
d'alta 

complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 Total punts Assignació 

definitiva 

Operació 
comptable 
2103002722 

Posició 
FUNDACIÓ PRIVADA 
JAUME VILADOMS G60164514 47 0 47 0 0 47 9.026,74 € 62 

FUNDACIÓ PRIVADA 
DOMINIQUES DE 
L'ANUNCIATA SANT 
FRANCESC DE BERGA 

G64491806 45 0 45 0 0 45 8.642,62 € 63 

LLAR D'INFANTS ACIS R5800396C 41 0 41 1 4 45 8.642,62 € 64 
FUNDACIÓ PRIVADA 
NARCIS JUBANY G65115479 22 22 44 0 0 44 8.450,56 € 65 

COL·LEGI SANT JOSEP 
CARMELITES 
MISSIONERES GRÀCIA 

R0800775I 41 0 41 0 0 41 7.874,39 € 66 

FUNDACIÓ EDUCATIVA 
DOMINIQUES DE 
L'ENSENYAMENT 

G63608467 41 0 41 0 0 41 7.874,39 € 67 

FUNDACIÓ PRIVADA 
VIL.LA PAQUITA - LLAR 
D'INFANTS NINIS 

G64957954 41 0 41 0 0 41 7.874,39 € 68 

ESCOLA MARE DEL DIVÍ 
PASTOR R0800710F 40 0 40 0 0 40 7.682,33 € 69 

PROMOCIÓ D'ESCOLES 
FUNDACIÓ PRIVADA G60622735 40 0 40 0 0 40 7.682,33 € 70 

ASSOCIACIO PETIT NEN 
JESUS DE PRAGA 
(ESCOLA BRESSOL 
PETIT NEN JESÚS DE 
PRAGA) 

G65734717 36 0 36 0 0 36 6.914,10 € 71 
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Nom Entitat  NIF Entitat Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes en 

centres 
d'alta 

complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 Total punts Assignació 

definitiva 

Operació 
comptable 
2103002722 

Posició 
COL·LEGI MARE DEL 
DIVÍ PASTOR R0800709H 18 18 36 0 0 36 6.914,10 € 72 

FUNDACIO PRIVADA 
SUPORT A LA INFANCIA 
(ESCOLA BRESSOL 
MON PETIT DE SAN 
PEDRO) 

G62476411 36 0 36 0 0 36 6.914,10 € 73 

ASSOCIACIÓ 
D'EDUCACIÓ INFANTIL 
EL CARRILET 

G65167223 34 0 34 0 0 34 6.529,98 € 74 

ASSOCIACIO 
EDUCATIVA EL TAULELL 
(ESCOLA BRESSOL 
DRAC MÀGIC) 

G63025670 34 0 34 0 0 34 6.529,98 € 75 

COL.LEGI SANT RAMON 
DE PENYAFORT R0800670B 16 16 32 0 0 32 6.145,86 € 76 

BRIANXA SCCL F60384278 30 0 30 0 0 30 5.761,75 € 77 
CENTRE D’EDUCACIÓ 
ESPILL DE MANRESA 
SCCL 

F63865018 10 10 20 1 4 24 4.609,40 € 87 

FUNDACIÓ CASA DE LA 
SAGRADA FAMÍLIA G08305054 24 0 24 0 0 24 4.609,40 € 78 

ESCOLA DIOCESANA 
DE NAVÀS FUNDACIÓ 
PRIVADA 

G62655048 23 0 23 0 0 23 4.417,34 € 
79 

FUNDACIÓ PUIG I 
CUNYER G58455452 23 0 23 0 0 23 4.417,34 € 80 
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Nom Entitat  NIF Entitat Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes en 

centres 
d'alta 

complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 Total punts Assignació 

definitiva 

Operació 
comptable 
2103002722 

Posició 
LLAR D'INFANTS SANT 
FELIU R0800626D 23 0 23 0 0 23 4.417,34 € 81 

CONGREGACIÓN 
SIERVAS DE LA PASIÓN R0800086A 18 0 18 0 0 18 3.457,05 € 82 

FUNDACIO PRIVADA EL 
CASAL (ESCOLA 
BRESSOL EL CASALET) 

G61423448 17 0 17 0 0 17 3.264,99 € 
83 

ASSOCIACIÓ ESCOLA 
ROCAPREVERA G08489742 13 0 13 0 0 13 2.496,76 € 84 

ESCOLA PIA DE MOIÀ R0800593F 13 0 13 0 0 13 2.496,76 € 85 
TOTAL   5.232 2.409 7.641 96 384 8.025 1.500.000,00 €  
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Tercer. DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment de requisits, 
l’ESCOLA CAVALL BLAU SLU, amb NIF B66549510, per manca de signatura 
electrònica a la sol·licitud i no acreditar la constitució de la societat com a entitat sense 
ànim de lucre, i la sol·licitud de la LLAR D’INFANTS LA GUA-GUA, SCCL, amb NIF 
F61202776, per no atendre al requeriment. 
 
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 2021. 
 
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, tal i com s’esmenta al fet 7, el període de justificació de la subvenció, 
del 16 d’agost al 15 d’octubre de 2021, ambdós inclosos. 
 
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.” 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de l'Àrea d'Igualtat i 
Sostenibilitat Social, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis 
d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a favor d'entitats sense 
finalitat de lucre, per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/0002193).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 
endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 
ROAS). 
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Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial 
de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Per acord de la Junta de Govern, núm.: 53, de data 25 de febrer de 2021 es va aprovar 
la convocatòria (núm. 202120205120012303), que incorpora les bases específiques, per 
a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis de Benestar 
Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2021. 
 
Atès que aquesta convocatòria va ser aprovada abans que el Ple de la Diputació, en la 
sessió de data 29 d’abril de 2021, aprovés el canvi de denominació de l’Àrea de Cohesió 
Social, Ciutadania i Benestar, que passà a anomenar-se Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat 
Social, totes les referències efectuades a l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i 
Benestar en la convocatòria aprovada s’han d’entendre efectuades a l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social. 
 
La Base 8 de les Bases específiques de la convocatòria núm. 202120205120012303, 
esmentada, establia un període presentació de sol·licituds del 10 de març al 26 d’abril 
de 2021. 
 
Finalitzat aquest termini, s’han presentat 750 sol·licituds de participació en la 
convocatòria. 
 
Vista la Base 14 de les bases específiques de l’esmentada convocatòria, que estableix 
que la proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta subscrita en data 9 de juliol de 2021. 
 
Vist que per a poder elaborar aquesta proposta, el Gerent de Serveis de Benestar Social 
de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, com a òrgan instructor, va encarregar als 
serveis tècnics de les Gerències de Serveis de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania 
la valoració dels projectes presentats a aquesta convocatòria. 
 
Vistos els informes de valoració de les sol·licituds presentades, la motivació dels quals 
consten a l’expedient, de les gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania, 
emesos per encàrrec del Gerent de Serveis de Benestar Social, com a òrgan competent 
de la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions. 
 
Atès que s’ha procedit a determinar l’import total dels ajuts assignats per a cada 
programa entre els projectes estimats en base a la puntuació obtinguda, que s’ha traduït 
en un import individualitzat de l’ajut (arrodonit a l’alça si la primera xifra decimal ha estat 
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5 o més o a la baixa si ha estat menys de 5), seguint el sistema de càlcul establert en la 
Base 13 que es basa en 6 trams que premien l’excel·lència dotant d’un major valor 
econòmic els punts dels projectes amb més puntuació. 
 
Vist que l’import inicial aprovat va ser de dos milions tres-cents noranta mil sis-cents 
quaranta-cinc euros (2.390.645,00 €) dels quals, la quantitat estimada per al programa 
A. Cures en la comunitat era de sis-cents mil sis-cents quaranta-cinc euros (600.645,00.-
€), la quantitat estimada per al programa B. Drets bàsics, cicle de vida i discapacitat era 
d’un milió tres-cents mil euros (1.300.000,00.-€), i la quantitat estimada per al programa 
C. Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència era de quatre-cents noranta mil euros 
(490.000,00.-€).  
 
Atès que per tot l’exposat, s’han efectuat per a cada programa les valoracions que a 
continuació es detallen: 
 
Programa A. Cures en la Comunitat 
 
 Els 12 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 30,48 % de l’import total 

destinat al Programa A. “Cures en la comunitat” en la present convocatòria, en 
concret 183.067,73 €, a raó de 197,38 € cada punt obtingut en la valoració del 
projecte.  
En aquest tram hi ha 2 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 
En aquest tram hi ha 1 entitat a la que s’assigna la quantitat màxima atorgable, 
equivalent al 50 % del cost de l'activitat, tot i ser menor a la que li correspondria per 
puntuació. 
 

 Els 15 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 23,85 % de 
l’import total destinat a aquest programa, en concret 143.257,07 €, a raó de 141,68 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte.  
En aquest tram hi ha 6 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 
En aquest tram hi ha 1 entitat a la que s’assigna la quantitat màxima atorgable, 
equivalent al 50 % del cost de l'activitat, tot i ser menor a la que li correspondria per 
puntuació. 
 

 Els 19 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 19,20 % de 
l’import total destinat a aquest programa, en concret 115.323,76 €, a raó de 92,35 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte.  
En aquest tram hi ha 6 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació.  
 

 Els 21 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 16,45 % de 
l’import total destinat a aquest programa, en concret 98.778,50 €, a raó de 66,16 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte.  
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En aquest tram hi ha 1 entitat a la que s’assigna la quantitat que sol·licitava tot i ser 
menor a la que li correspondria per puntuació. 
En aquest tram hi ha 1 entitat a la que s’assigna la quantitat màxima atorgable, 
equivalent al 50 % del cost de l'activitat, tot i ser menor a la que li correspondria per 
puntuació. 
 

 Els 14 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts accedeixen al 5,15 % de 
l’import total destinat a aquest programa, en concret 30.960,03 €, a raó de 32,15 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte.   
 

 Els 29 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts accedeixen al 4,87 % de 
l’import total destinat a aquest programa, en concret 29.257,88 €, a raó de 15,47 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte.  
En aquest tram hi ha 1 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 
 

Programa B. Drets Bàsics, Cicle de Vida i Discapacitat 
 
 Els 20 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen al 13,28 % de l’import total 

destinat al Programa B. Drets bàsics, cicle de vida i discapacitat en la present 
convocatòria, en concret 172.691,06 €, a raó de 116,18 € cada punt obtingut en la 
valoració del projecte.  
En aquest tram hi ha 8 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 
 

 Els 39 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 21,74 % de 
l’import total destinat a aquest programa, en concret 282.629,63 €, a raó de 92,30 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte.  
En aquest tram hi ha 5 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 
  

 Els 57 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 23,74 % de 
l’import total destinat a aquest programa, en concret 308.682,83 €, a raó de 72,46 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte.  
En aquest tram hi ha 5 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 
En aquest tram hi ha 2 entitats a les que s’assigna la quantitat màxima atorgable, 
equivalent al 50 % del cost de l'activitat, tot i ser menor a la que els correspondria per 
puntuació. 
 

 Els 99 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 25,39 % de 
l’import total destinat a aquest programa, en concret 330.102,90 €, a raó de 47,06 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte.  
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En aquest tram hi ha 8 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 
En aquest tram hi ha 1 entitat a la que s’assigna la quantitat màxima atorgable, 
equivalent al 50 % del cost de l'activitat, tot i ser menor a la que li correspondria per 
puntuació. 
 

 Els 54 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts accedeixen al 8,25 % de 
l’import total destinat a aquest programa, en concret 107.308,80 €, a raó de 29,24 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte.  
En aquest tram hi ha 2 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació.  
 

 Els 97 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts accedeixen al 7,58 % de 
l’import total destinat a aquest programa, en concret 98.584,65 €, a raó de 15,67 € 
cada punt obtingut en la valoració del projecte. 
 

 En aquest tram hi ha 6 entitats a les que s’assigna la quantitat que sol·licitaven tot i 
ser menor a la que els correspondria per puntuació. 

 
Programa C. Igualtat de Gènere, Interculturalitat i Convivència 
 
 Els 9 projectes valorats amb 85 punts o més accedeixen a l’11,8 % de l’import total 

destinat al programa d’Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència, en la present 
convocatòria, en concret 57.820,00 €, a raó de 69,08 € cada punt obtingut en la 
valoració del projecte. 

   
 Els 20 projectes amb una valoració d’entre 80 a 84 punts accedeixen al 19,8 % de 

l’import total destinat, en concret 97.020,00 €, a raó de 59,19 € cada punt obtingut en 
la valoració del projecte. 

   
 Els 35 projectes amb una valoració d’entre 75 a 79 punts accedeixen al 25,8 % de 

l’import total destinat, en concret 126.420,00 €, a raó de 47,68 € cada punt obtingut 
en la valoració del projecte. 
En aquest tram hi ha 3 entitats, que demanen una quantitat inferior al que els 
correspon, així que se'ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la que 
els correspondria per puntuació. 
 

 Els 26 projectes amb una valoració d’entre 70 a 74 punts accedeixen al 14,3 % de 
l’import total destinat, en concret 70.070,00 €, a raó de 38,50 € cada punt obtingut en 
la valoració del projecte.  
En aquest tram hi ha 3 entitats, que demanen una quantitat inferior al que els 
correspon, així que se'ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la que 
els correspondria per puntuació. 
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 Els 46 projectes amb una valoració d’entre 68 a 69 punts accedeixen al 17,8 % de 
l’import total destinat, en concret 87.220,00 €, a raó de 27,62 € cada punt obtingut en 
la valoració del projecte.  

 
 Els 38 projectes amb una valoració d’entre 65 a 67 punts accedeixen al 10,5 % de 

l’import total destinat, en concret 51.450,00 €, a raó de 20,64 € cada punt obtingut en 
la valoració del projecte.   
En aquest tram hi ha 1 entitat, que demana una quantitat inferior al que els correspon, 
així que se'ls assigna la quantitat que sol·licitaven tot i ser menor a la que els 
correspondria per puntuació. 

 
Atès que en la base 11 també s’especificava que els projectes i/o accions 
subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en la valoració tècnica per 
ser estimats. 
 
Vist el que disposen els articles 24 a 26 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 15 de juny de 2020, 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. 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 l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019, modificada per Decret de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de 
maig de 2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm. 
202120205120012303) per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de Serveis 
de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2021, d’acord amb la 
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proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports 
i activitats que s’hi relacionen: 
 
Programa A- Cures en la comunitat 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT OPERACIÓ 

COMPTABLE 

2021/0008218 G59986299 NEXE FUNDACIÓ PRIVADA 
ACTIVITATS DE RESPIR PER A 
FAMÍLIES AMB FILLS/ES AMB 
PLURIDISCAPACITAT 

95 18.751,43 €  2103002512/001 

2021/0009280 G66918095 FUNDACIÓ SANT TOMÀS 
Servei Respir d'Acolliment Temporal en 
Famílies amb persones amb discapacitat 
intel·lectual de la Comarca d'Osona 

92 18.159,28 € 2103002512/002 

2021/0008025 G59913160 FUNDACIÓ L'ESPIGA SERVEI DE RESPIR I LLEURE 92          
11.240,00 €  2103002512/003 

2021/0007078 G08403644 APINAS 

SERVEI DE RESPIR PER INFANTS AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DID I 
TRASTORN MENTAL (TM) o TRASTORN 
GREU DE LA CONDUCTA (TGC) 

90          
17.764,51 €  2103002512/004 

2021/0009293 G65529661 FUNDACIÓ APIP-ACAM 
GAUDEIX D'UN RESPIR: Servei 
especialitzat d'estades temporals per a 
persones amb discapacitat. 

90          
17.764,51 €  2103002512/005 

2021/0009061 G64570617 ASSOCIACIÓ PER LA VIDA 
INDEPENDENT 

VIURE A CASA AMB SUPORT, 
AUTONOMIA I SEGURETAT 90            

8.500,00 €  2103002512/006 

2021/0008335 G60062809 TEB FUNDACIÓ PRIVADA 
Els Drets de les persones amb 
Discapacitat. Projecte de Vida. 
ASSESSORAMENT I PRETUTELA. 

88            
7.000,00 €  2103002512/007 

2021/0009076 G08393936 FUNDACIO ASPACE 
CATALUNYA RESPIR I LLEURE 85          

16.777,60 €  2103002512/008 

2021/0009294 G58176363 
ASSOCIACIÓ PRO 
DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL 
BERGUEDÀ 

RESPIR: UN ESPAI DE DESCANS I 
BENESTAR PERSONAL 85          

16.777,60 €  2103002512/009 

2021/0007902 G64177421 

APRENEM, ASSOCIACIÓ 
PER A LA INCLUSIÓ DE 
LES PERSONES AMB 
TRASTORN DE 
L'ESPECTRE AUTISTA 

Programa de Respir. Caps de setmana en 
família i suports personals 85          

16.777,60 €  2103002512/010 

2021/0008548 G64746613 
FUNDACIÓ PRIVADA 
SALUT MENTAL 
CATALUNYA 

Respirem per fer Salut Mental !! 85          
16.777,60 €  2103002512/011 

2021/0009574 G65463366 FUNDACIÓ JUNTS 
AUTISME RESPIR PER A TOTHOM 85          

16.777,60 €  2103002512/012 
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NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT OPERACIÓ 

COMPTABLE 

2021/0007967 G63880165 

FUNDACIÓ 
INTERNACIONAL MIQUEL 
VALLS CONTRA 
L'ESCLEROSI LATERAL 
AMIOTRÒFICA 

Suport domiciliari multidisciplinari dirigit a 
persones afectades d'Esclerosi Lateral 
Amiotròfica (ELA) i al seu entorn 
(famílies/cuidadors/es). 

84          
11.900,79 €  2103002512/013 

2021/0009066 G65924631 ASSOCIACIÓ CENTRE DE 
LLEURE TU TRIES PROGRAMA DE REPIR 2021 84          

11.900,79 €  2103002512/014 

2021/0009375 G65569659 
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
AMB DISCAPACITAT DEL 
BAIX MONTSENY 

Espais de respir i lleure malgrat la Covid-19 84            
9.530,00 €  2103002512/015 

2021/0009095 G60171253 
FUNDACIÓ PRIVADA PRO-
DISMINUÏTS PSÍQUICS 
FINESTRELLES 

Respir: Foment de l'autonomia i 
acompanyament psicosocial i terapèutic de 
les persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual 

84            
6.000,00 €  2103002512/016 

2021/0007888 G63743629 

MALLA, ASSOCIACIÓ 
CATALANA TUTELAR DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT PSÍQUICA 

Suport i assessorament a les famílies 83          
11.759,11 €  2103002512/017 

2021/0006736 G61931895 APSOCECAT Respirs per a persones amb sordceguesa 83            
7.000,00 €  2103002512/018 

2021/0007079 G63200281 FUNDACIÓ TUTELAR 
SANTA CLARA Protegir amb la tutela 83            

3.715,00 €  2103002512/019 

2021/0008924 G63487607 

FUNDACIÓ PRIVADA LLIGA 
CATALANA D'AJUDA 
ONCOLÒGICA - 
ONCOLLIGA 

Servei d'Atenció a Domicili Integral (SAD-I) 
per a persones amb càncer 82          

11.617,44 €  2103002512/020 

2021/0009394 G58524927 
ASSOCIACIÓ FAMILIAR 
ALZHEIMER DE 
BARCELONA (AFAB) 

Intervenció integral soci terapèutica 
adreçada a la persona diagnosticada de 
Alzheimer i al seus familiars cuidadors 

81          
11.475,76 €  2103002512/021 

2021/0008578 G66841842 FUNDACIÓ TUTELAR DEL 
MARESME SERVEI DE PRETUTELA 81            

4.080,00 €  2103002512/022 

2021/0008318 G60004314 
FUNDACIÓ PRIVADA 
NOSTRA SENYORA DELS 
ÀNGELS 

Suport a la Tutela: assistència a famílies i 
professionals 80          

11.334,08 €  2103002512/023 

2021/0008026 G62716535 FUNDACIO PRIVADA LAR Servei de tuteles Fundació Privada Lar a la 
província de Barcelona 80          

11.334,08 €  2103002512/024 

2021/0008027 G65320343 ASSOCIACIÓ OBRIR-SE AL 
MÓN 

RESPIR PER A PERSONES AMB 
AUTISME 80          

11.334,08 €  2103002512/025 

2021/0009283 G67435800 FUNDACION CARME 
CHACON 

Programa de prevención y detección 
precoz de cardiopatías: apoyo, respiro y 
orientación psicosocial de las familias en 
situación de vulnerabilidad. 

80          
11.149,94 €  2103002512/026 
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NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT OPERACIÓ 

COMPTABLE 

2021/0008759 G60703303 

FUNDACIÓ PRIVADA DEL 
MARESME PRO 
PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ PSÍQUICA 

BENESTAR FISIC EN L'ENVELLIMENT 
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

80            
9.126,00 €  2103002512/027 

2021/0009149 G63645808 JOCVIU ASSOCIACIÓ Estades i Vacances per a infants, joves i 
adults. 79            

7.295,82 €  2103002512/028 

2021/0009241 G63782866 
ENTITAT TUTELAR DEL 
GARRAF, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

Informació, atenció i seguiment 
personalitzat al voltant de la curatela, la 
tutela parcial i la pretutela. 

79            
7.295,82 €  2103002512/029 

2021/0008600 G65057465 FUNDACIÓ TUTELAR 
L'ESGUARD 

Informació, assessorament i pretutela a les 
persones interessades, famílies i 
professionals 

79            
7.295,82 €  2103002512/030 

2021/0008201 G65469645 
CENTRE DE RECURSOS 
AUTISME BARCELONA 
(CRAB) FUNDACIÓ 

Servei d'Atenció a Famílies Especialitzat 
en TEA (SAFE-TEA) 79            

7.295,82 €  2103002512/031 

2021/0009177 G66685124 FUNDACIO PRIVADA 
KALIDA 

ATENCIÓ I SUPORT PER A PERSONES 
MALALTES DE CÀNCER I LES SEVES 
FAMÍLIES 

79            
7.295,82 €  2103002512/032 

2021/0008883 G61688560 
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
DE LA SÍNDROME 
CORNELIA DE LANGE 

Programa d'Atenció als Familiars de 
Persones amb la Síndrome Cornelia de 
Lange 

79            
5.000,00 €  2103002512/033 

2021/0009474 G62049382 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS 
FAMILIARS MALALTS 
D'ALZHEIMER CATALUNYA 
(FAFAC) 

Atenció i suport a les famílies cuidadores 
de una persona amb Alzheimer 78            

7.203,47 €  2103002512/034 

2021/0009010 G81802290 

CASA RONALD 
MCDONALD BARCELONA - 
FUNDACIÓN INFANTIL 
RONALD MCDONALD 

Activitats de suport i descans per a famílies 
cuidadores d' infants amb malalties greus i 
en situació de vulnerabilitat 

78            
7.203,47 €  2103002512/035 

2021/0008192 G61630950 FUNDACIÓ PRIVADA 
TUTELAR ACIDH 

ASSESSORAMENT SOCIO JURÍDIC A 
LES FAMÍLIES, PRETUTELA I SUPORT A 
L'EXERCICI DE LA CAPACITAT 
JURÍDICA 

77            
7.111,12 €  2103002512/036 

2021/0011629 G61749917 
SALUT MENTAL 
CATALUNYA ANOIA 
ASSOCIACIO 

GRUP DE SUPORT PER FAMILIARS DE 
PERSONES AMB PROBLEMES DE 
SALUT MENTAL 

77            
3.100,00 €  2103002512/037 

2021/0008048 G66178914 
ASSOCIACIÓ DE MARES I 
PARES DE L’ARBOÇ 
(AMPA ARBOÇ) 

Tallers participatius per a pares i mares 
d'infants amb pluridiscapacitat 77            

2.000,00 €  2103002512/038 

2021/0008359 G60703386 
FUNDACIÓ CENTRE 
MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC 
D'OSONA 

RESPIR OSONA SALUT MENTAL 76            
7.018,76 €  2103002512/039 

2021/0007631 G58071507 LA TUTELA Informació i acollida individual i familiar 75            
6.926,41 €  2103002512/040 

2021/0007714 G63184527 
FUNDACIÓ PRIVADA 
PROVELLESA AUTÒNOMA 
(PROVEA) 

Atenció integral de persones grans 
incapacitades judicialment per discapacitat 
i malaltia 

75            
6.926,41 €  2103002512/041 
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NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT OPERACIÓ 

COMPTABLE 

2021/0009455 G64041353 ALZHEIMER CATALUNYA 
FUNDACIÓ PRIVADA 

Cures en xarxa, acompanyament i suport a 
persones cuidadores 75            

6.926,41 €  2103002512/042 

2021/0007081 G65192650 ASSOCIACIO EL FAR Atenció i suport a les famílies, activitats i 
sensibilització comunitària en salut mental 75            

6.926,41 €  2103002512/043 

2021/0007810 G61017042 
FUNDACIO PRIVADA 
TUTELAR FAMILIA I 
SOCIETAT 

Assessorament i assistència a famílies, 
professionals i persones en risc d'exclusió 
social i servei de pretutela. 

75            
5.302,20 €  2103002512/044 

2021/0008098 G62957212 

FUNDACIO PRIVADA 
USZHEIMER PER A 
MALALTIES 
NEURODEGENERATIVES 

Grup de suport a famílies cuidadores 
d'Alzheimer 75            

5.200,00 €  2103002512/045 

2021/0008115 G91018549 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE ENFERMEDADES 
RARAS 

Servei d'atenció Psicològica per a 
persones amb una malaltia minoritàries o 
sense diagnòstic i les seves famílies 

75            
2.000,00 €  2103002512/046 

2021/0008581 G02690022 ASOCIACION AFECTO 
MARIPOSA CUIDEM DE QUI CUIDA 74            

4.895,59 €  2103002512/047 

2021/0007379 G55074868 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
XERA Respir 2021 74            

4.895,59 €  2103002512/048 

2021/0009281 G58276072 ASSOCIACIÓ CATALANA 
PER AL PARKINSON 

Atenció i suport a les famílies cuidadores 
de persones afectades per la malaltia de 
Parkinson. 

74            
4.895,59 €  2103002512/049 

2021/0008717 G60458148 FUNDACIÓ PRIVADA 
JERONI DE MORAGAS 

Transformant la tutela. Assessorament en 
el suport a l'exercici de la capacitat jurídica. 74            

4.895,59 €  2103002512/050 

2021/0007895 G60526068 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE LA SÍNDROME DE 
RETT 

Cuidar avui, guarir demà. Programa 
d'intervencions per a les persones amb la 
síndrome de Rett i les seves famílies 

74            
4.895,59 €  2103002512/051 

2021/0009287 G61003273 
ASSOCIACIÓ DE MALALTS 
I TRASPLANTATS 
HEPÀTICS DE CATALUNYA 

Suport i acompanyament a famílies de 
persones amb malalties hepàtiques, 
trasplantades 

74            
4.895,59 €  2103002512/052 

2021/0006434 G61751863 FUNDACIO PRIVADA 
SIQUE ACTIVITATS DE RESPIR FAMILIAR 74            

4.895,59 €  2103002512/053 

2021/0009357 G62944939 CAMINANT PLEGATS EN 
EL DOL 

Servei d'Acompanyament en el Dol de la 
Catalunya Central 74            

4.895,59 €  2103002512/054 

2021/0007889 G63369755 FUNDACIÓ JUBERT 
FIGUERAS Posem la cura del cuidador al centre 74            

4.895,59 €  2103002512/055 

2021/0009182 G64542764 ASSOCIACIÓ ENCERT Respirs Encert 74            
4.895,59 €  2103002512/056 

2021/0009463 G64644545 FUNDACIÓ SUMMAE Canguratge especialitzat 74            
4.895,59 €  2103002512/057 
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2021/0008351 G62893128 
FUNDACIO PRIVADA 
HOSPITALITAT MARE DE 
DEU DE LOURDES 

HABITATGES I SUPORT PER A 
PERSONES AMB MALALTIA I LES 
PERSONES QUE EN TENEN CURA QUE 
S'HAN DESPLAÇAT A BARCELONA 

73            
4.829,44 €  2103002512/058 

2021/0009247 G64827876 FUNDACIÓ PRIVADA LLUÍS 
ARTIGUES 

Servei d´assessorament, orientació i 
acompanyament de la Fundació Lluís 
Artigues 

73            
4.829,44 €  2103002512/059 

2021/0009222 G63974380 ASSOCIACIÓ FAMILIARS 
ALZHEIMER MARESME 

Unitat d'Estimulació Terapèutica i de 
Respir Familiar al Maresme 72            

4.763,28 €  2103002512/060 

2021/0008695 G59088120 FUNDACIÓ GERMÀ TOMÀS 
CANET 

Servei d'assessorament jurídic i social 
especialitzat en suport 70            

4.630,97 €  2103002512/061 

2021/0009580 G64484710 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE MALALTS 
D'ALZHEIMER DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL. AFA VO 

Cuida't per cuidar. Espai Respiri 
Acompanyament familiar 70            

4.630,97 €  2103002512/062 

2021/0008528 G65831646 AUTISME AMB FUTUR 
Ens cuidem i gaudim: Respir per a famílies 
de persones amb TEA del Garraf i Alt 
Penedès 

70            
4.630,97 €  2103002512/063 

2021/0009243 G66339599 FUNDACIÓ ESCLAT 
MARINA 

Servei d'Estades Temporals i Respir a la 
Residència Esclat Marina 70            

4.630,97 €  2103002512/064 

2021/0006694 G67076331 ASSOCIACIÓ ASPERGER 
NEW LIFE ASPI-ESPAI JOVE NEW LIFE 70            

4.630,97 €  2103002512/065 

2021/0007829 G65064727 ASSOCIACIÓ ASPERGER 
VALLÈS OCCIDENTAL Oci per infants i joves amb TEA 70            

3.900,00 €  2103002512/066 

2021/0009279 G63027411 FUNDACIÓ ELS TRES 
TURONS Ventila't més que mai 70            

3.450,00 €  2103002512/067 

2021/0009355 G08400319 ASPANIAS Psicomotricitat familiar per la diversitat 
funcional 69            

2.218,32 €  2103002512/068 

2021/0008467 G59816991 FUNDACIÓ CHAMPAGNAT, 
FUNDACIÓ PRIVADA RESPIR XELA 69            

2.218,32 €  2103002512/069 

2021/0009288 G60259983 ASSOCIACIÓ CONTRA 
L'ANORÈXIA I LA BULIMIA 

Suport psicosocial a famílies d'una persona 
afectada per un TCA amb perspectiva de 
gènere en temps de Covid19 

69            
2.218,32 €  2103002512/070 

2021/0008728 G61290565 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
PER LA SÍNDROME 
PRADER-WILLI 

Fent pinya per la Síndrome Prader-Willi: 
Acompanyament a famílies cuidadores 69            

2.218,32 €  2103002512/071 

2021/0008107 G61574687 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MALALTS DE 
HUNTINGTON 

I ara què?: Diagnòstic positiu de Malaltia 
de Huntington 69            

2.218,32 €  2103002512/072 

2021/0007982 G61800892 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE FAMILIARS I MALALTS 
D'ESQUIZOFRÈNIA 

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT 
SOCIAL FAMILIAR PER A PERSONES 
AMB TRASTORN MENTAL SEVER I ELS 
SEUS FAMILIARS 

69            
2.218,32 €  2103002512/073 
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2021/0008278 G62310123 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE MALALTS 
D'ALZHEIMER I ALTRES 
DEMÈNCIES DEL BAGES, 
BERGUEDÀ. MOIANÈS I 
SOLSONÈS 

Grups d'Ajuda Mútua 69            
2.218,32 €  2103002512/074 

2021/0008220 G62882766 FUNDACIÓ CHM SALUT 
MENTAL 

(RE) CONSTRUINT CAPACITATS: 
Programa d'informació i millora d'integració 
social i promoció de l'autonomia de 
persones amb trastorn mental i capacitat 
d'obrar modificada 

69            
2.218,32 €  2103002512/075 

2021/0008530 G65334930 
FUNDACIÓ 1957 PRO 
PERSONES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL 

Personal de suport Paideia 69            
2.218,32 €  2103002512/076 

2021/0008919 G66550468 ASSOCIACIÓ EL GOTIM 
ALZHEIMER ACTIU 

TALLERS D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA I 
SOCIAL. 69            

2.218,32 €  2103002512/077 

2021/0009054 G84877208 FUNDACIÓN INSTITUTO 
EDAD Y VIDA 

Programa integral de a promoción de 
conocimientos y habilidades prácticas para 
cuidadores no profesionales mediante 
cápsulas audivisuales. 

69            
2.218,32 €  2103002512/078 

2021/0007369 G58511361 FUNDACIÓ BOSCANA Activitats de respir, oci i temps lliure per a 
persones amb discapacitat intel·lectual 68            

2.186,17 €  2103002512/079 

2021/0009094 G64030067 ASSOCIACIÓ TEMPS 
LLEURE RUBRICATUS Estades 2021 68            

2.186,17 €  2103002512/080 

2021/0009460 G65008245 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE DÈFICITS 
IMMUNITARIS PRIMARIS 

ACADIP- Acompanyament a familiars de 
malalts i pacients amb IDP i Sensibilització 68            

2.186,17 €  2103002512/081 

2021/0008422 F63645105 ESPAI AMBIENTAL SCCL Cures en xarxa 67            
1.036,60 €  2103002512/082 

2021/0008447 G08246720 
FUNDACIÓ PRIVADA 
HOSPITAL SANT JOAN 
BAPTISTA 

Assessorament i suport a les famílies de 
l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges 67            

1.036,60 €  2103002512/083 

2021/0009341 G62059043 

SALUT MENTAL GARRAF 
AFAMMG (ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE PERSONES 
AMB MALALTIA MENTAL 
DEL GARRAF) 

SUPORT A LES FAMÍLIES DE 
PERSONES AMB DIAGNÒSTIC EN 
SALUT MENTAL 

67            
1.036,60 €  2103002512/084 

2021/0009290 G62836127 FITA FUNDACIÓN 
Acompanyament psicoterapèutic i 
socioeducatiu domiciliari per a joves amb 
problemàtiques de salut mental. 

67            
1.036,60 €  2103002512/085 

2021/0008802 G63778815 FUNDACIÓ PRIVADA ARC 
DE SANT MARTÍ 

ACTIVITATS DE DESCANS PER A 
FAMILIARS DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

67            
1.036,60 €  2103002512/086 

2021/0006900 G63853949 VILASSAR DE DALT 
CONTRA EL CÀNCER 

SUPORT EMOCIONAL. FAMÍLIES 
AFECTADES PER MALALTIA 
ONCOLÒGICA. 

67            
1.036,60 €  2103002512/087 
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2021/0008643 G63930499 FUNDACIÓ PRIVADA AVAN Projecte d'acollida, assessorament social i 
psicologia 67            

1.036,60 €  2103002512/088 

2021/0005995 G64869290 

FUNDACIÓ PRIVADA 
PASQUAL MARAGALL PER 
LA RECERCA SOBRE 
L´ALZHEIMER 

PROGRAMA ONLINE DE SUPORT 
EMOCIONAL I FORMACIÓ PER A 
CUIDADORS DE FAMILIARS AMB 
ALZHEIMER 

67            
1.036,60 €  2103002512/089 

2021/0009226 G65525180 
SERVEI D'ATENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA ST. JOAN 
DE DÉU FUNDACIÓ 

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT I 
CAPACITACIÓ DEL CUIDADOR 
FAMILIAR DE PERSONES EN SITUACIÓ 
DE DEPENDÈNCIA EN EL SEU 
DOMICILI. 

67            
1.036,60 €  2103002512/090 

2021/0009024 G66910522 
AFADA, ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS ALZHEIMER I 
DEMÈNCIES ANOIA 

SAD relleu domicili 67            
1.036,60 €  2103002512/091 

2021/0009043 G67361071 FUNDACIÒ 
DEMANOENMANO Estiu actiu, mou-te amb Demanoenmano 67            

1.036,60 €  2103002512/092 

2021/0008205 G08698367 ALCER Serveis de suport i atenció integral als 
malalts de ronyó i les seves famílies 66            

1.021,12 €  2103002512/093 

2021/0008582 G08879264 CERAC Grups d'Ajuda Mútua (GAM familiar) 66            
1.021,12 €  2103002512/094 

2021/0008513 G61404612 

DARUMA, ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS PER LA SALUT 
MENTAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

Grups d'Ajuda Familiar amb Professional 66            
1.021,12 €  2103002512/095 

2021/0008239 G61482253 

ASSOCIACIO DE 
FAMILIARS DE MALALTS 
D'ALZHEIMER I ALTRES 
DEMÈNCIES DE GAVÀ 

Servei d'Atenció Domiciliària a persones 
amb malaltia d'Alzheimer de F.A.GA. 66            

1.021,12 €  2103002512/096 

2021/0008875 G65222986 ASSOCIACIÓ CATALANA 
SINDROME WILLIAMS 

Suport i acompanyament a persones amb 
Síndrome de Williams i les seves famílies 66            

1.021,12 €  2103002512/097 

2021/0009099 G66209172 ASSOCIACIO MARESME 
CONTINUUM 

UPE (Unitat de Prevenció de l'Exclusió i 
millora de la qualitat de vida) - Intervenció 
amb famílies 

66            
1.021,12 €  2103002512/098 

2021/0008538 G66346149 ASOCIACIÓN AUTISMO 
IDEA 

Programa Integral a Domicili, per a 
Famílies amb adolescents i joves adults 
amb trastorn de l'espectre Autista 

66            
1.021,12 €  2103002512/099 

2021/0008460 G66363953 FUNDACIÓ SETBA NATURA ÉS CULTURA 66            
1.021,12 €  2103002512/100 

2021/0008317 G67482174 
ASSOCIACIÓ TIÁM. 
INTERVENCIÓ EN 
DEMÈNCIES 

Programa LLAR. Servei d'estimulació i 
suport emocional al domicili 66            

1.021,12 €  2103002512/101 

2021/0009545 G08814519 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'ESPINA BÍFIDA I 
HIDROCEFALIA 

GRUPS DE SUPORT PSICOSOCIAL PER 
A PARES i MARES AMB FILLS AMB 
ESPINA BÍFIDA 

65            
1.005,65 €  2103002512/102 

2021/0009333 G58769670 ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE FIBROSI QUÍSTICA 

Quan respirar ens costa...l´acollida ens 
dona alè 65            

1.005,65 €  2103002512/103 
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2021/0008926 G60424900 ASSOCIACIÓ NATURA I 
SALUT (NATSAL) 

SUPORT EMOCIONAL PER A LES 
XARXES INFORMALS DE PERSONES 
CUIDADORES 

65            
1.005,65 €  2103002512/104 

2021/0009430 G62149562 FUNDACIÓ EL SOMNI 
DELS NENS 

SUPORT A FAMÍLIES D'INFANTS 
HOSPITALITZATS; PREMATURS I AMB 
MALALTIES CRÒNIQUES 

65            
1.005,65 €  2103002512/105 

2021/0008322 G63519417 FUNDACIÓ PRIVADA PARE 
MANEL Espai de Cocriança de Roquetes 65            

1.005,65 €  2103002512/106 

2021/0006753 G64376239 

ASSOCIACIÓ EQUILIBRI. 
ASSOCIACIÓ FAMILIARS I 
AMICS/GUES DE MALALTS 
MENTALS 

PROJECTE EQUILIBRI. Projecte d'inclusió 
social i d'orientació psicològica i familiar, 
per a persones afectades de trastorn 
mental i els seus familiars, que es trobin en 
risc o situació d'exclusió social. 

65            
1.005,65 €  2103002512/107 

2021/0009245 G66347444 ASSOCIACIÓ SUPERAR 
L'ICTUS BARCELONA "Tornar a ser jo mateix" 65            

1.005,65 €  2103002512/108 

2021/0006967 G66549429 FUNDACIÓ TUTELAR 
TALLER SANT JORDI 

Assessorament sobre els drets de les 
persones amb diversitat funcional i del 
desenvolupament 

65            
1.005,65 €  2103002512/109 

2021/0008313 G08726630 
ASSOCIACIÓ DE PARES 
DE DISCAPACITATS 
PSÍQUICS DEL POBLE SEC 

FORMACIÓ Y ASSESSORAMENT 
APDPPS 2021 65                

620,00 €  2103002512/110 
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2021/0008533 G58376872 FUNDACIÓ CEO DEL 
MARESME 

Can Parcala: el valor de la diferència i la 
diversitat funcional 95          

11.037,14 €  2103002513/001 

2021/0006203 G60554425 CLUB ESPORTIU 
HORITZÓ 1994 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES ADAPTADES 
COM A EINA D'INCLUSIÓ DE LES 
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
AL VALLÈS OCCIDENTAL 

94            
3.017,00 €  2103002513/002 

2021/0007493 G60889706 ASSOCIACIÓ DONES NO 
ESTÀNDARDS 

LES NO ESTÀNDARDS ACTUEM: SERVEI 
D'ATENCIO PSICOSOCIOLABORAL DE LA 
DONA AMB DISCAPACITAT. 

91          
10.572,42 €  2103002513/003 

2021/0008223 G60515012 ANDI DOWN SABADELL Pisos de formació: Pis Pont i Pis Camí 90          
10.456,24 €  2103002513/004 

2021/0009286 F08852279 
COOPERATIVA DE 
TREBALL CALANDRA 
SCCL 

Inclusió social per a persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental a la comarca 
d'Osona 

90            
4.900,00 €  2103002513/005 

2021/0006634 G64821309 FUNDACIÓ PRIVADA 
ATENDIS 

Per a un treball digne - Projecte d'inserció 
socio-laboral dirigit a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

89          
10.340,06 €  2103002513/006 

2021/0009475 G66264953 FUNDACIÓ 
ESPIGOLADORS 

L'espigolat al plat. De persona beneficiària a 
agent de canvi cap a una alimentació justa, 
saludable i sostenible. 

89            
9.856,00 €  2103002513/007 

2021/0008280 G66080474 
ASSOCIACIÓ D'OCI 
INCLUSIU DEL GARRAF 
"VILANOVA ACTUA" 

Sant Joan, Actua!, espai d'oci per persones 
amb discapacitat intel·lectual, física i/o 
sensorial 

89            
4.000,00 €  2103002513/008 
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2021/0009349 G61884359 FUNDACIÓ AUTÒNOMA 
SOLIDÀRIA 

Programa socioeducatiu CROMA 2.0: 
investigar, descobrir i aprendre - Igualtat 
d'oportunitats en l'accés a l'educació d'infants 
en risc d'exclusió al Vallès Occidental 

88          
10.000,00 €  2103002513/009 

2021/0008519 G64216385 FUNDACIÓ VICKI 
BERNADET Paraules que fan xarxa 88            

6.500,00 €  2103002513/010 

2021/0006749 G59165100 FUNDACIÓ ESCLEROSI 
MÚLTIPLE 

Servei d'acompanyament psicosocial integral 
per a persones amb esclerosi múltiple i el seu 
entorn de proximitat 

88            
6.000,00 €  2103002513/011 

2021/0008045 G63808760 FUNDACIÓ PRIVADA 
APADIS 

Formació pel desenvolupament de l'autonomia 
personal, l'empoderament i la millora de les 
habilitats de les persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental. 

87          
10.107,70 €  2103002513/012 

2021/0008787 G08955411 ASSOCIACIÓ ESTEL 
ATENCIÓ I ASSESSORAMENT 
PSICOSOCIAL PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I LES SEVES FAMÍLIES 

87            
6.661,00 €  2103002513/013 

2021/0008935 G65472011 

OBERTAMENT, 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
PER LA LLUITA CONTRA 
L'ESTIGMA EN SALUT 
MENTAL 

Lluita contra l'estigma en àmbits diana 86            
9.991,52 €  2103002513/014 

2021/0007890 G58371907 SOM FUNDACIO PRIVADA 
CATALANA TUTELAR 

VULL VIURE A CASA - Fomentant la vida 
independent de les persones amb discapacitat 
intel·lectual 

85            
9.875,33 €  2103002513/015 

2021/0008453 G58644865 
FUNDACIO D'ONCOLOGIA 
INFANTIL ENRIQUETA 
VILLAVECCHIA 

Suport i acompanyament a nens i joves 
malalts de càncer i altres malalties que els 
limiten la vida, en situació crònica, complexa, 
avançada i/o en tram final de vida 

85            
9.875,33 €  2103002513/016 

2021/0007485 G58710435 FUNDACIÓ PRIVADA 
TALLERS DE CATALUNYA 

TEIXIM VINCLES: La contribució i la inclusió 
comunitària en temps de pandèmia. 85            

9.875,33 €  2103002513/017 

2021/0008756 G60168853 FUNDACIÓ MALALTS 
MENTALS DE CATALUNYA FEM XARXA DE PROXIMITAT 85            

9.875,33 €  2103002513/018 

2021/0008585 G60439189 FUNDACIÓ ACOLLIDA I 
ESPERANÇA 

Servei Odontològic per a Pacients Socials 
(SOPS) 2021 85            

9.875,33 €  2103002513/019 

2021/0008841 G65434896 FUNDACIO VIVER DE 
BELL-LLOC 

Inserció laboral i social de persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental 85            

9.875,33 €  2103002513/020 

2021/0009038 G58650961 

FEDERACIÓ D'ENTITATS 
DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I 
TRASTORN MENTAL DEL 
BAIX LLOBREGAT, 
CORDIBAIX 

Servei d'Informació i Atenció a la Diversitat 
Funcional 84            

7.752,90 €  2103002513/021 

2021/0008608 G60531100 

ACIDH - ASSOCIACIÓ 
CATALANA D'INTEGRACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ 

VALOR(S), INCLUSIÓ SOCIOLABORAL DE 
LES PERSONES AMB INTEL·LIGÈNCIA 
LÍMIT 

84            
7.752,90 €  2103002513/022 

2021/0008636 G61493854 FUNDACIÓ ICTUS PROGRAMA ABRIC PER L'ICTUS 84            
7.752,90 €  2103002513/023 

2021/0008995 G62784111 L'HEURA DEL VALLÈS 
FUNDACIÓ PRIVADA 

Inserció sociolaboral i empoderament de 
persones amb discapacitat intel·lectual, a 
través del Treball amb Suport. 

84            
7.752,90 €  2103002513/024 

2021/0006221 G63539571 FUNDACIÓ APADO EMPODERA'T 84            
7.752,90 €  2103002513/025 

2021/0007557 G64576739 AIS, AYUDA A LA 
INFANCIA SIN RECURSOS Connectem els invisibles 84            

7.752,90 €  2103002513/026 

2021/0008029 G64685274 FUNDACIÓ PRIVADA 
GOEL GRUP MEFI 84            

7.752,90 €  2103002513/027 
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2021/0007269 G64722655 

FUNDACIÓN PRIVADA 
PARA LA PROMOCIÓN 
DEL DEPORTISTA 
ADAPTADO 

Aquazul: Escola de Natació Adaptada i 
inclusiva 84            

7.752,90 €  2103002513/028 

2021/0008039 G65731374 FUNDACIÓ INTERMEDIA Llençat: Itineraris d'inclusió sociolaboral per a 
joves tutelats i extutelats 84            

5.000,00 €  2103002513/029 

2021/0008930 F67521211 

SUPERMERCAT 
COOPERATIU I 
PARTICIPATIU 
BARCELONA SCCL 

Accés a una alimentació digna i saludable per 
a persones en situació de vulnerabilitat a 
través de FoodCoopBCN 

84            
3.500,00 €  2103002513/030 

2021/0007317 G01730803 FUNDACIÓ PUNT DE 
VISTA Capacitats en la discapacitat visual 83            

7.660,60 €  2103002513/031 

2021/0009134 G58049016 
FUNDACIÓ PRIVADA 
PRESIDENT AMAT 
ROUMENS (FUPAR) 

En primera persona 83            
7.660,60 €  2103002513/032 

2021/0011626 F08640997 TALLER JERONI DE 
MORAGAS SCCL 

Tjm-apps: tecnologia accessible per millorar la 
qualitat de vida i la inclusió social, enfortint les 
capacitats cognitives, la salut mental i 
l'envelliment saludable. 

83            
7.191,75 €  2103002513/033 

2021/0007635 G08575441 ASPASIM El Botó Màgic, una companyia de contacontes 
inclusiva. 82            

7.568,30 €  2103002513/034 

2021/0007900 G60465838 
ASSOCIACIÓ GRUP 
CALIU-INICIATIVES 
SOCIALS 

L' Ateneu Divers. Un nou horitzó. 82            
7.568,30 €  2103002513/035 

2021/0009210 G60941861 
PRODISCAPACITATS 
FUNDACIO PRIVADA 
TERRASSENCA -PRODIS 

Escola Professional de Prodis 82            
7.568,30 €  2103002513/036 

2021/0009056 G61240958 RATIO RATIO: Generant Oportunitats 82            
7.568,30 €  2103002513/037 

2021/0009401 G61246401 APANSCE COMUNICAR DINS LA FAMÍLIA 82            
7.568,30 €  2103002513/038 

2021/0008923 G64778962 
ASSOCIACIÓSOCIO 
CULTURAL RADIO 
NIKOSIA 

Nikosia: participació, sensibilització i ajuda 
mútua en salut mental amb perspectiva de 
gènere 

82            
7.568,30 €  2103002513/039 

2021/0006966 G61314290 

ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS I AMICS DE 
L'HOSPITAL SANT JAUME 
DE CALELLA 

Club Social Encenall per a persones amb 
trastorn mental 81            

7.476,01 €  2103002513/040 

2021/0008336 G61878831 FUNDACIÓ SALUT I 
COMUNITAT 

EPF - EN PLENES FACULTATS. 
PREVENCIÓ DE RISCOS VINCULATS AL 
CONSUM DE DROGUES I LA SEXUALITAT 
EN UNIVERSITATS I MUNICIPIS 

81            
7.476,01 €  2103002513/041 

2021/0007080 G62207444 FUNDACIÓ ADIMIR 

Centre per a l'Atenció Integral-vital de 
persones a partir de 3 anys amb dependència 
i discapacitats que impliquin grans barreres 
per a l'aprenentatge, la comunicació i/o les 
relacions socials, així com l'atenció directa a 
les seves famílies en els entorns naturals on 
desenvolupen la seva vida. 

81            
7.476,01 €  2103002513/042 

2021/0006254 G58864679 ASPAYM CATALUNYA APVA-Aspaym 360º 81            
6.000,00 €  2103002513/043 

2021/0008653 G08998858 FUNDACIÓN PRIVADA 
PREVENT 

PDA: Programa de Apoyo para personas con 
discapacidad intelectual y/o trastornos de 
salud mental (Programa de Suport per a 
persones amb discapacitat intel·lectual i/o 
trastorns de salut mental) 

80            
7.383,71 €  2103002513/044 

2021/0009459 G58315953 ATENEU SANTCUGATENC Espai de lleure 80            
7.383,71 €  2103002513/045 
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2021/0008287 G58377839 ASSOCIACIÓ ALBA 
Alba Jove - Centre d' atenció d' adolescents 
amb problemes d' addiccions i/o conductes 
desadaptatives. 

80            
7.383,71 €  2103002513/046 

2021/0009462 G58858416 ASSOCIACIÓ RAUXA 
TRACTAMENT D'ENOLISME CRÒNIC, 
TABAQUISME I ALTRES DROGUES EN 
TRANSEÜNTS CRÒNICS SENSE LLAR 

80            
7.383,71 €  2103002513/047 

2021/0009077 G59435180 
ABD ASSOCIACIÓ 
BENESTAR I 
DESENVOLUPAMENT 

Preinfant: Programa de prevenció del 
maltractament infantil i d'acompanyament a la 
maternitat a famílies en situació d'alt risc 
psicosocial 

80            
7.383,71 €  2103002513/048 

2021/0009278 G59746982 AEC GRIS FUNDACIÓ 
PRIVADA SOFI (Servei d'Orientació Familiar i Individual) 80            

7.383,71 €  2103002513/049 

2021/0008316 G60171063 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL TOTS 
SOM SANTBOIANS 

Realitzem activitats socioculturals per a 
persones amb discapacitat intel·lectual o del 
desenvolupament 

80            
7.383,71 €  2103002513/050 

2021/0008438 G60229846 FUNDACIÓ PRIVADA 
FORMACIÓ I TREBALL Activa't en la recerca de feina - IMPULSA'T 80            

7.383,71 €  2103002513/051 

2021/0008683 G61266649 DONES AMB EMPENTA Cicles vitals des de les diversitats. Cuidem-
nos. 80            

7.383,71 €  2103002513/052 

2021/0009060 G61516746 
ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS D'ALZHEIMER 
DEL BAIX LLOBREGAT 

Aules de Memòria Terapèutiques 80            
7.383,71 €  2103002513/053 

2021/0009328 G61797197 

ASSOCIACIÓ 
D'EMPRESES AMB 
FINALITAT SOCIAL 
"ENTREM-HI" 

FORMA'T 80            
7.383,71 €  2103002513/054 

2021/0008927 G62860796 TOT RAVAL, FUNDACIÓ 
PRIVADA 

Raval, Territori Socialment Responsable 2021: 
acció comunitària per a la inclusió social en els 
àmbits ocupacional i socioeducatiu 

80            
7.383,71 €  2103002513/055 

2021/0008457 G62962188 ASSOCIACIÓ APADIS Les Diferències les hi poses tu 80            
7.383,71 €  2103002513/056 

2021/0009457 G63785273 ASSOCIACIÓ MECAL 

Programació de sessions de curtmetratge amb 
animador/a per a infants i joves amb 
discapacitat intel·lectual i sessions de 
sensibilització a través de la Realitat Virtual 
per estudiants de secundària a diferents 
centres educatius de municipis de la Diputació 
de Barcelona 

80            
7.383,71 €  2103002513/057 

2021/0008567 G64386048 

ÊTHOS, ASSOCIACIÓ PER 
A LA PREVENCIÓ I 
REHABILITACIÓ 
INTEGRAL DE LES 
DEPENDÈNCIES 

Centre de Dia: programa de rehabilitació 
integral i reinserció sociolaboral 80            

7.383,71 €  2103002513/058 

2021/0009238 G58452210 
CAE, FORMACIÓ I 
SERVEIS 
SOCIOCULTURALS 

LÚCIDS. Projecte d'acompanyament i reforç 
personal i escolar a adolescents 80            

5.000,00 €  2103002513/059 

2021/0008886 B67432047 E.I. CAN COLOMÉ DELS 
ESCARABATS SL Projecte Camàlics 79            

5.724,24 €  2103002513/060 

2021/0008879 F61800843 

DELTACOOP SCCL 
(ANTIGAMENT DELTA 
COL·LECTIU DE 
PROFESSIONALS DEL 
DESENVOLUPAMENT 
INFANTIL SCCL) 

La Saleta, Aula d'Atenció Especialitzada per a 
infants amb greu discapacitat dins l'Escola 
Bressol 

79            
5.724,24 €  2103002513/061 

2021/0009227 F61969093 ISOM SCCL 
Espai socioeducatiu Llefià-Servei de suport a 
les famílies amb infants 0-3 en situació de risc. 
Espai familiar La Tribu 

79            
5.724,24 €  2103002513/062 
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2021/0008350 F62635859 TEB BARCELONA SCCL TEBVIST 2021 79            
5.724,24 €  2103002513/063 

2021/0009103 G08569303 ASSOCIACIÓ ESCLAT 
Accés a la salut per a persones amb paràlisi 
cerebral a través de la teràpia assistida amb 
animals 

79            
5.724,24 €  2103002513/064 

2021/0009249 G08909608 FUNDACIÓ PRIVADA 
GASPAR DE PORTOLÀ 

Inserció social i laboral de persones amb 
disCapacitat Intel·lectual i/o trastorn mental a 
la Fundació Portolà 

79            
5.724,24 €  2103002513/065 

2021/0008902 G08974917 ASSOCIACIÓ TAPÍS Aktua - Itineraris d'inserció sociolaboral per a 
joves en situació de risc d'exclusió 79            

5.724,24 €  2103002513/066 

2021/0009183 G28197564 ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CONTRA EL CÀNCER 

Suport social d'emergència a famílies de 
vulnerabilitat per malaltia oncològica a la 
província de Barcelona 

79            
5.724,24 €  2103002513/067 

2021/0008724 G58190786 

ASSOCIACIÓ DE 
CONSUMIDORS DE 
MITJANS AUDIOVISUALS 
DE CATALUNYA 

Programa d'Educació Audiovisual - 
Especialització en prevenció de tecno-
addiccions 

79            
5.724,24 €  2103002513/068 

2021/0009153 G58208067 ASSOCIACIÓ DISMINUÏTS 
FÍSICS D'OSONA 

Xarxa Inquieta, un camí cap a la vida 
independent 79            

5.724,24 €  2103002513/069 

2021/0008752 G58311564 
CLUB INFANTIL JUVENIL 
SANFELIU - SANT 
ILDEFONS 

Casal jove 2021 79            
5.724,24 €  2103002513/070 

2021/0009224 G58511981 FUNDACIÓ AVE MARIA Llars de vida 79            
5.724,24 €  2103002513/071 

2021/0007802 G59978932 FUNDACIÓ MERCÈ 
FONTANILLES Borsa Habitatge Joves 79            

5.724,24 €  2103002513/072 

2021/0007971 G60515707 
ASSOCIACIÓ PER A LA 
SALUT FAMILIAR I 
COMUNITÀRIA VENTIJOL 

CRUILLA 79            
5.724,24 €  2103002513/073 

2021/0006678 G61095220 
ASSOCIACIÓ DE 
TRASPLANTATS 
CARDÍACS CORS NOUS 

Tenim un gran cor, i volem ajuda. Pis 
d'acollida per trasplantats cardíacs 79            

5.724,24 €  2103002513/074 

2021/0006853 G61400073 BONA VOLUNTAT EN 
ACCIÓ 

INSERCIÓ SOCIOLABORAL AL POBLE SEC 
2021 79            

5.724,24 €  2103002513/075 

2021/0009697 G61779088 FUNDACIÓ PRIVADA 
CATALANA COMTAL Escola de Segona Oportunitat 79            

5.724,24 €  2103002513/076 

2021/0008028 G61964102 ASSOCIACIÓ 
PROHABITATGE DESFENT NUSOS 79            

5.724,24 €  2103002513/077 

2021/0009652 G63282917 

ASSOCIACIÓ DE LES 
MUCOPOLISCARIDOSIS I 
SÍNDROMES 
RELACIONATS 

Promoció a l'autonomia personal de les 
persones afectades de MPS i síndromes 
relacionats i suport a l'entorn familiar - 
Malalties minoritàries 

79            
5.724,24 €  2103002513/078 

2021/0005903 G63419451 ASSOCIACIÓ DE LLEURE I 
ESPORT COMKEDEM 

Escoles d'iniciació a l'esport per a persones 
amb discapacitat: bàsquet i hoquei en cadira 
de rodes 

79            
5.724,24 €  2103002513/079 

2021/0008821 G63512412 FUNDACIÓ PRIVADA LA 
SALUT ALTA Centre Obert per Adolescents: A100 79            

5.724,24 €  2103002513/080 

2021/0008922 G65258659 
ASSOCIACIÓ PER LA 
INSERCIÓ SOCIAL I 
LABORAL 

Pisos assistits: PROJECTE, TRAJECTE, 
ELNA I CASA DE LA PAU 79            

5.724,24 €  2103002513/081 

2021/0007828 G65289712 CLUB ESPORTIU FEM 
ESPORT MATARÓ Fem esport guanyem salut 79            

5.724,24 €  2103002513/082 

2021/0009228 G66413279 ASSOCIACIÓ 
GRANOLLERS PEDALA En bici sense edat a Granollers 2021 79            

5.724,24 €  2103002513/083 

2021/0008370 G79362497 FUNDACIO SAVE THE 
CHILDREN CREIXEM JUNTES & SUMA'T (estiu 2021) 79            

5.724,24 €  2103002513/084 

2021/0007830 R0800314G CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA Servei d'Ajudes Econòmiques (SAE) 79            

5.724,24 €  2103002513/085 
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2021/0008870 G63262323 FUNDACIÓ PROJECTE I 
VIDA Suport i acompanyament a la Vida Adulta 79            

5.470,00 €  2103002513/086 

2021/0008356 G60304862 ASSOCIACIÓ SOCIAL 
ANDRÒMINES Dona de futur: agents cívics i altres formacions 79            

5.000,52 €  2103002513/087 

2021/0007852 G08317059 AUXILIA BARCELONA CONSCIENCIACIÓ BIDIRECCIONAL 79            
4.672,50 €  2103002513/088 

2021/0008472 G58500786 CLUB MUNTANYENC 
SANT CUGAT 

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I 
INCLUSIÓ DE LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT/DIVERSITAT FUNCIONAL A 
TRAVÉS DE L'ATLETISME 

79            
4.600,00 €  2103002513/089 

2021/0008109 F55143630 LA FERA FEROTGE SCCL PROJECTE BAUM - trajectòries juvenils amb 
plenitud i igualtat social 78            

5.651,78 €  2103002513/090 

2021/0009145 G58020124 FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA BALMES 

Prevenció i intervenció sobre el procés de 
rehabilitació per persones amb addicions a 
través d'una aplicació mòbil 

78            
5.651,78 €  2103002513/091 

2021/0008700 G58219874 ATRA ASSOCIACIÓ ACTUA 78            
5.651,78 €  2103002513/092 

2021/0009160 G58774415 

ASSOCIACIÓ 
COORDINADORA DE 
COL·LECTIUS DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT DE 
L'HOSPITALET 

Gaudim dels temps de lleure i millorem la 
qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat i del desenvolupament 

78            
5.651,78 €  2103002513/093 

2021/0005722 G60412251 
ASSOCIACIÓ 
DISCAPACITAT VISUAL 
CATALUNYA: B1+B2+B3 

Integració social de les persones amb 
discapacitat visual a través dels serveis oferts i 
les activitats de sensibilització 

78            
5.651,78 €  2103002513/094 

2021/0009221 G62670187 FUNDACIÓ PRIVADA IDEA 

Meraki : Laboratori cooperatiu tèxtil Meraki és 
un terme d'origen grec que significa posar 
l'ànima, creativitat i amor en el que fas, 
deixant una part de tu en el treball. Atorga 
valor i reconeixement a les dones i a 
l'artesania. 

78            
5.651,78 €  2103002513/095 

2021/0009967 G63570709 FUNDACIÓ PRIVADA MAS 
ALBORNÀ 

FEM SUPORT. Incorporació de la figura del 
suport social i laboral "in situ" en el nostre 
Centre Especial de Treball. 

78            
5.651,78 €  2103002513/096 

2021/0007995 G65497265 ASSOCAICIÓ 
ARTRANSFORMA Música a l'abast 78            

5.651,78 €  2103002513/097 

2021/0009096 F61054706 
GSIS ( GRUP SERVEIS 
INICIATIVA SOCIAL) 
S.C.C.L. 

El ioga, una eina excel·lent per a posar en 
pràctica la inclusió social de les persones amb 
discapacitat intel·lectual : tallers inclusius. 

78            
2.176,25 €  2103002513/098 

2021/0009575 G61258935 
CLUB ESPORTIU 
ESBONAT I AMISTAT 
BARCELONA 

Esport i oci inclusiu com a eines d'inclusió i 
reconeixement social per a persones amb 
discapacitat 

77            
5.579,32 €  2103002513/099 

2021/0008481 G67424358 FUNDACIÓ NO SOMOS 
INVISIBLES 

ACTIVE PEOPLE Programa d'apoderament i 
capacitació de persones amb paràlisi cerebral. 77            

5.579,32 €  2103002513/100 

2021/0008737 G67425249 
ASSOCIACIÓ PDA 
BULLYING (PREVENCIÓ, 
DETECCIÓ I ACTUACIÓ) 

Plataforma col·laborativa PDA Bullying 
(Prevenció, Detecció i Actuació) 77            

5.579,32 €  2103002513/101 

2021/0008779 G81164105 FUNDACIÓ ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE Viu la Feina 77            

5.579,32 €  2103002513/102 

2021/0008973 G60188521 
ASSOCIACIO ELS AMICS 
DE LA PLAÇA STA 
MADRONA 

Suport i col·laboració amb el programa 
Baixem al carrer 76            

3.500,00 €  2103002513/103 

2021/0009098 F59197996 FEMAREC, SCCL Servei de suport a l'exercici de la capacitat 75            
5.434,40 €  2103002513/104 

2021/0009107 G08831000 
FUNDACIÓ PRIVADA 
CASAL BENÈFIC 
PREMIANENC 

Reobrim el Centre de Dia del Casal : renovem 
il·lusions, oferim un recurs obert, innovador i 
participatiu a la Comunitat 

75            
5.434,40 €  2103002513/105 
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2021/0008895 G59685784 ASSOCIACIÓ LA 
ROTLLANA 

ACT-JOVE Projecte per la inclusió social dels 
adolescents i joves de Badalona. 75            

5.434,40 €  2103002513/106 

2021/0008722 G60037348 ASSOCIACIÓ 
ECOSERVEIS 

ENERGIA JUSTA:XARXA PER 
L'ERADICACIÓ DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA EN COL·LECTIUS EN 
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL 

75            
5.434,40 €  2103002513/107 

2021/0009206 G60111515 

ASSOCIACIÓ DE MALALTS 
DE CROHN I COLITIS 
ULCEROSA DE 
CATALUNYA 

Programa d'atenció sociosanitària a les 
persones afectades de Crohn i Colitis 
Ulcerosa en temps de COVID-19 

75            
5.434,40 €  2103002513/108 

2021/0009277 G60136637 FUNDACIÓ PRIVADA 
ÀURIA Escola Virtual de Vida Independent 75            

5.434,40 €  2103002513/109 

2021/0007487 G60316411 AMPUTATS SANT JORDI 
CONNECTA'T AMB LA DISCAPACITAT! La 
joventut davant la discapacitat, consciència 
social i solidaritat. 

75            
5.434,40 €  2103002513/110 

2021/0007636 G60611589 

CENTRE CULTURAL DE 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
PROFESSIONAL SANT 
MARTÍ 

Autoocupació per a dones en situació 
d'exclusió social: taller de costura 75            

5.434,40 €  2103002513/111 

2021/0008931 G61291894 FUNDACIÓ SOLIDANÇA Recivol 75            
5.434,40 €  2103002513/112 

2021/0009191 G61391850 FUNDACIÓ CARLES 
BLANCH ESPAI FAMILIAR 75            

5.434,40 €  2103002513/113 

2021/0009165 G62203047 FUNDACIÓ EXIT 
Cap jove sense futur: Project Coach per 
millorar l'ocupabilitat de joves en situació de 
vulnerabilitat social 

75            
5.434,40 €  2103002513/114 

2021/0008105 G63352371 FUNDACIO LLARS 
COMPARTIDES 

Cohabitatge per a gent gran amb rendes 
baixes 75            

5.434,40 €  2103002513/115 

2021/0009689 G58312489 
ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES 
PARTICIPANTS ÀGORA 

Participació activa de la nostra gent gran 75            
1.689,00 €  2103002513/116 

2021/0008780 F25628579 L'ARADA, CREATIVITAT 
SOCIAL, SCCL Propers 74            

3.482,74 €  2103002513/117 

2021/0008686 G08496622 
UNIÓ GENERAL DE 
TREBALLADORS DE 
CATALUNYA 

La Tercera Edat davant la pandèmia: la 
solitud, un virus silenciós 74            

3.482,74 €  2103002513/118 

2021/0009292 G08668733 ASSOCIACIÓ CENTRE DE 
FORMACIÓ I PREVENCIÓ 

PROGRAMA SUPORT TERAPEUTIC 
FAMILIAR 74            

3.482,74 €  2103002513/119 

2021/0009159 G08752735 APA COL.LEGI PAIDEIA Som Capaços! 74            
3.482,74 €  2103002513/120 

2021/0005949 G08774424 AIS PRO-JUVENTUD 
Programa conjunt d'intervenció psicològica i 
competència familiar per a joves amb 
addiccions tecnològiques i els seus familiars 

74            
3.482,74 €  2103002513/121 

2021/0009272 G08852394 FAPAES "Millora de la salut mental: eines pràctiques 
per a adolescents i famílies" 74            

3.482,74 €  2103002513/122 

2021/0007132 G08917247 

ASSOCIACIÓ 
D´ALCOHÒLICS 
REHABILITATS DE SANTA 
COLOMA DE GRAMENET 

Atenció global a malalts alcohòlics, 
politoxicòmans i les seves famílies 74            

3.482,74 €  2103002513/123 

2021/0006600 G08973224 
INSTITUT DE TREBALL 
SOCIAL I DE SERVEIS 
SOCIALS (INTRESS) 

Espai Materno Infantil Eixample 74            
3.482,74 €  2103002513/124 

2021/0009482 G17378704 FUNDACIÓ PRIVADA 
MIFAS 

Ampliació territorial del servei d'inserció 
laboral de Mifas. Barcelona. 74            

3.482,74 €  2103002513/125 
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2021/0008693 G25542820 

CONFEDERACIO 
CATALANA DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT FÍSICA - 
COCEMFE CATALUNYA 

Pla Integral per la defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat 74            

3.482,74 €  2103002513/126 

2021/0009129 G58138785 FUNDACIÓ PRIVADA 
HORITZÓ DEL BERGUEDÀ Cosim i restaurem l'estigma 74            

3.482,74 €  2103002513/127 

2021/0008434 G58682196 

FUNDACIÓ PRIVADA PRO 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL.LECTUAL 
CATALÒNIA 

LA BOTIGA DE L'INQUIET 74            
3.482,74 €  2103002513/128 

2021/0005911 G58711037 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
PER LA INFÀNCIA 
MALTRACTADA 

DRETS EN ACCIÓ: BON TRACTE ALS 
INFANTS I ADOLESCENTS 74            

3.482,74 €  2103002513/129 

2021/0006465 G59342170 ASSOCIACIÓ CULTURA 
TRETZE 

Enllaços: Accions socioeducatives per 
adolescents i famílies en risc de vulnerabilitat. 74            

3.482,74 €  2103002513/130 

2021/0008718 G60016334 
ASSOCIACIO CATALANA 
LA LLAR DE L'AFECTAT 
D'ESCLEROSI MULTIPLE 

Pla d'atenció integral per a persones amb 
esclerosi múltiple i altres malalties 
neurodegeneratives 

74            
3.482,74 €  2103002513/131 

2021/0008529 G60452703 FUNDACION PRIVADA 
AMIBA CONNECTA'T A L'OCUPACIÓ 74            

3.482,74 €  2103002513/132 

2021/0007318 G60605318 
AACIC. ASSOCIACIO 
CARDIOPATIES 
CONGÈNITES 

Atenció psicosocial a nens i joves afectats per 
cardiopaties i les seves famílies 74            

3.482,74 €  2103002513/133 

2021/0008010 G61019642 ASSOCIACIÓ INICIATIVES 
SOLIDÀRIES 

Llar residència temporal per a persones en 
situació d'extrema vulnerabilitat 74            

3.482,74 €  2103002513/134 

2021/0009097 G61183216 
CENTRE DE PROMOCIÓ 
SOCIAL FRANCESC 
PALAU 

Activa't i implica't! 74            
3.482,74 €  2103002513/135 

2021/0009675 G61225918 FUNDACIÓ PRIVADA 
AVISMÓN-CATALUNYA 

ACOMPANYAMENT I BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS 74            

3.482,74 €  2103002513/136 

2021/0008291 G61314621 FUNDACIÓ ELS XIPRERS Intervenció integral a persones amb trastorn 
de l´espectre autista 74            

3.482,74 €  2103002513/137 

2021/0007170 G61377586 FUNDACIO PRIVADA 
ADANA 

Suport i acompanyament a nens i joves amb 
trastorns del neurodesenvolupament, la 
conducta i l'aprenentatge. Emergència 
psicològica arrel de la COVID19. 

74            
3.482,74 €  2103002513/138 

2021/0008009 G61766986 
FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPROSEAT PROA 
ESPLUGUES 

FEM SALUT EN TEMPS DE COVID 74            
3.482,74 €  2103002513/139 

2021/0007812 G62014220 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS I AFECTATS 
DE PATOLOGIES DE 
CREIXEMENT AFAPAC 

Programa d'inclusió per a les persones amb 
acondroplàsia o altres patologies de 
creixement. 

74            
3.482,74 €  2103002513/140 

2021/0009318 G62564372 FUNDACIÓ ANA RIBOT 
DURAN Regala Somriures 74            

3.482,74 €  2103002513/141 

2021/0008354 G64251192 
FUNDACIÓ PRIVADA 
SERVEI SOLIDARI PER LA 
INCLUSIÓ SOCIAL 

Espais Socioeducatius Rotllana 74            
3.482,74 €  2103002513/142 

2021/0008786 G64378839 

FUNDACIÓ GRUP 
D'AFECTATS 
D'ESCLEROSI MÚLTIPLE - 
GAEM 

Volem guarir-nos i tenim pressa. Esclerosi 
Múltiple 74            

3.482,74 €  2103002513/143 

2021/0009013 G64876840 FUNDACIÓ PRIVADA 
ENLLAÇ 

Acollida, assessorament i acompanyament a 
la gent gran LGTBI 74            

3.482,74 €  2103002513/144 

2021/0009694 G65009235 FUNDACIÓ ÀMBIT 
PREVENCIÓ Integració drogodependents 74            

3.482,74 €  2103002513/145 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT OPERACIÓ 

COMPTABLE 

2021/0006789 G65026429 FUNDACIÓN PALIACLINIC 

SUPORT EMOCIONAL I ACOMPANYAMENT 
A NENS I NENES AMB MALALTIA 
AVANÇADA I LES SEVES FAMÍLIES, EN 
RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

74            
3.482,74 €  2103002513/146 

2021/0008041 G65140873 

FUNDACIÓ PRIVADA DE 
SERVEIS ASSISTENCIALS 
I RESIDENCIALS SANT 
JORDI 

La meva llar, per una vida independent 74            
3.482,74 €  2103002513/147 

2021/0008540 G65187056 FUNDACIÓ TAC OSONA EMPODEREM LES PERSONES AMB TEA 
PER GARANTIR EL SEU DRET AL TREBALL 74            

3.482,74 €  2103002513/148 

2021/0008037 G65687493 ASOCIACIION GRUPO 
TEATRO IMAGINA Projecte Imagina 2021 74            

3.482,74 €  2103002513/149 

2021/0009080 G65809600 ASSOCIACIÓ EMAÚS 
RURAL D'ACCIÓ SOCIAL 

Acció comunitària contra l'exclusió: 
Hostatgeria Social Sagrada Família 74            

3.482,74 €  2103002513/150 

2021/0008751 G65830986 
FUNDACIÓ ASPROSEAT 
SERVEIS D'ATENCIÓ 
DIURNA 

Projecte BENESTAR 74            
3.482,74 €  2103002513/151 

2021/0009002 G65937005 ASSOCIACIÓ 
RIBORQUESTRA 

Riborquestra: orquestra comunitària i 
intergeneracional 74            

3.482,74 €  2103002513/152 

2021/0008476 G66160763 

ASSOCIACIÓ XARXA DOS 
DEU PER A LA MILLORA 
DEL BARRI DE LA 
SAGRADA FAMÍLIA 

Al barri de la Sagrada Família lluitem per 
millorar la qualitat de vida de la ciutadania a 
través de l'economia circular 

74            
3.482,74 €  2103002513/153 

2021/0008967 G66169954 ASSOCIACIÓ TANDEM 
TEAM BARCELONA 

ATENCIÓ A LA SEXUALITAT DE PERSONES 
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I 
INTEL·LECTUAL 

74            
3.482,74 €  2103002513/154 

2021/0009965 G66351149 
ASSOCIACIÓ DE 
TREBALLS D'ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

VIU EL PARKINSON A L'ESCOLA 74            
3.482,74 €  2103002513/155 

2021/0008996 G66398835 

ASSOCIACIO DE FAMILIES 
AFECTADES PEL 
SINDROME ALCOHOLIC 
FETAL (AFASAF-FASD) 

LABS Vida Independent 74            
3.482,74 €  2103002513/156 

2021/0008768 G66940024 ASSOCIACIÓ INCLÚS Inclús Escola 74            
3.482,74 €  2103002513/157 

2021/0008537 G82382987 FUNDACION ADECCO Diversitat a l'aula 2021 74            
3.482,74 €  2103002513/158 

2021/0007392 R0800544I 
CÀRITAS 
INTERPARROQUIAL DE 
MATARÓ 

CASAL OBERT: Reforç educatiu de primària i 
secundària 74            

3.482,74 €  2103002513/159 

2021/0009157 V61340519 

CENTRE D'INTERVENCIÓ 
PSICOLÒGICA, ANÀLISI I 
INTEGRACIO SOCIAL, 
SCP CIPAIS 

Atenció especialitzada a problemàtiques de 
salut mental en infants, joves i el seu entorn 
familiar. 

74            
3.482,74 €  2103002513/160 

2021/0008341 V62858279 

COORDINADORA 
D'ENTITATS PRO 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT LES 
CORTS 

Els caps de setmana també són nostres 74            
3.482,74 €  2103002513/161 

2021/0008549 G61852802 FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPANIDE Intervenció assistida amb gossos 74            

3.375,00 €  2103002513/162 

2021/0007456 G67551515 
ASSOCIACIÓ DCA (DANY 
CEREBRAL ADQUIRIT) 
ANOIA 

VIURE AMB DCA 2021 74            
2.937,00 €  2103002513/163 

2021/0008774 G62458757 

GRUPS ASSOCIATS PEL 
TREBALL SOCIAL, 
CULTURAL, COMUNITARI I 
AMBIENTAL 

BARRI ESPERANZAH 74            
2.000,00 €  2103002513/164 
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2021/0009167 G65795528 ASSOCIACIÓ EL MUNDO 
DE LOS ASI 

Maleta educativa dels 8 Passos d'Empodera, 
kit d'eines de prevenció envers l'abús sexual 
infantil per la infància 

74                
800,00 €  2103002513/165 

2021/0008901 G62659230 CREACION POSITIVA Acompanyament social a dones i homes que 
viuen al vih 73            

3.435,68 €  2103002513/166 

2021/0009351 G62781935 CENTRE D'ACOLLIDA 
ASSÍS 

Cobertura de les necessitats bàsiques per a 
persones en estat de vulnerabilitat social i en 
situació de sense llar 

73            
3.435,68 €  2103002513/167 

2021/0008730 G63172985 
FUNDACIO LA RODA 
D'ACCIONS CULTURALS I 
DEL LLEURE 

ACTUEM, Teatre Social fet per adolescents i 
joves 73            

3.435,68 €  2103002513/168 

2021/0006644 G64332844 FUNDACIÓ PRIVADA 
RAMON ROSAL CORTÉS 

Projecte TIE-PRES: Intervencions 
Psicosocials basades en Intel·ligència 
Emocional per a l'atenció a persones en 
situació o risc d'exclusió social. 

73            
3.435,68 €  2103002513/169 

2021/0007648 G64571268 
ARA ASSOCIACIÓ DE 
SERVEIS I FORMACIÓ 
SOCIOEDUCATIVA 

ARA ACTIVA'T: Programa d'orientació per a 
l'ocupabilitat jove 73            

3.435,68 €  2103002513/170 

2021/0009237 G65866659 ASSOCIACIÓ ESPAI JOÄO 
MARTÍ 

Programa d'Acompanyament Socioeducatiu 
(PAS) 73            

3.435,68 €  2103002513/171 

2021/0009298 G67605170 ASSOCIACIÓ CONVIURE 
NET Fem la bugada a qui més ho necessita 73            

3.435,68 €  2103002513/172 

2021/0007274 W0016043B AFEV enTàndem: mentoria social per a joves i 
infants 73            

3.435,68 €  2103002513/173 

2021/0009578 G61236261 ASSOCIACIÓ CENTRE 
OBERT HEURA GRÀCIA 

SOM HEURA- Capacitació personal i espais 
relacionals i de vincles per a persones sense 
llar 

72            
3.388,61 €  2103002513/174 

2021/0008920 G64924632 FUNDACIÓ CERMA 
ACOGE 

Recolzament a dones (i els seus filles/es) dels 
nostres programes d'acollida temporal i 
d'inserció sociolaboral. 

72            
3.388,61 €  2103002513/175 

2021/0008575 G65052029 
ASSOCIACIÓ 
D'HEMOGLOBINÚRIA 
PAROXÍSITCA NOCTURNA 

Vivint amb HPN 72            
3.388,61 €  2103002513/176 

2021/0007616 G65149601 

ASSOCIACIÓ DE 
SORDCECS DE 
CATALUNYA 
(ASOCIDECAT) 

SERVEIS DE GUIA-INTERPRETACIÓ EN 
LLENGUA DE SIGNES I D'ATENCIÓ 
PERSONALITZADA A PERSONES 
SORDCEGUES 

72            
3.388,61 €  2103002513/177 

2021/0009291 G65862260 ASSOCAICIÓ AURORA OPEN FUTURE - INSERCIO PER A JOVES 
VULNERABLES 72            

3.388,61 €  2103002513/178 

2021/0009458 G66241993 
ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL L'ALTRE 
FESTIVAL 

L'Altre en Xarxa 72            
3.388,61 €  2103002513/179 

2021/0008798 G66395666 
ALBERT ESPELT 
MANRIQUE FUNDACIÓ 
PRIVADA 

PROJECTE F.A.S.E. (FUNDACIO ALBERT 
SALUT I EDUCACIO) 72            

3.388,61 €  2103002513/180 

2021/0008758 F08237562 CIPO SCCL Artesania per la inclusió 2021 71            
3.341,55 €  2103002513/181 

2021/0009200 F17444225 SUARA SERVEIS, SCCL Grans companys/es de pis 71            
3.341,55 €  2103002513/182 

2021/0009017 G60566460 FUNDACIÓ CASSIÀ JUST ESPAI OBERT: LA VINCULACIÓ LABORAL 
EN ABSÈNCIA DE TREBALL 71            

3.341,55 €  2103002513/183 

2021/0008839 G60739687 

ASSOCIACIÓ 
D'INTERVENCIÓ EN 
DROGODEPENDÈNCIES 
D'ÈGARA 

Entenem-nos: Acompanyament psicoeducatiu 
per la salut emocional infantil i juvenil 71            

3.341,55 €  2103002513/184 

2021/0009311 G62003603 
ASSOCIACIÓ ARTIXOC, 
DONEM SUPORT A L'ART I 
A LA JOVENTUT 

TeeeATRE, emociona't, expressa't estrena't. 
Empoderament juvenil i familiar per mitjà del 
teatre 

71            
3.341,55 €  2103002513/185 
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2021/0008281 R0801973I 
CARITAS DIOCESANA DE 
SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 

Acollida i acompanyament a persones i 
famílies en situació de vulnerabilitat social 71            

3.341,55 €  2103002513/186 

2021/0008046 G61097341 

NOM O RAÓ SOCIAL 
FEDERACIÓ ESPORTIVA 
DE SORDS DE 
CATALUNYA 

Integració de les persones sordes a través de 
l'esport 2021 71            

3.075,00 €  2103002513/187 

2021/0009679 G61319265 CLUB ESPORTIU PINGÜÍ L'esport com a motor d'equitat d'oportunitats 71            
2.969,83 €  2103002513/188 

2021/0008921 G66220153 CUIDA LA VIDA Dansant sense etiquetes 71            
2.750,00 €  2103002513/189 

2021/0008873 G08610453 CERECUSOR Accessibilitat comunicativa i lluita contra la 
solitud no volguda 70            

3.294,49 €  2103002513/190 

2021/0009070 G08931974 MINYONS ESCOLTES I 
GUIES DE CATALUNYA Ara més que mai, fem cau! 70            

3.294,49 €  2103002513/191 

2021/0008891 G08971749 IINSTITUCIÓ BENÈFICA 
AMICS DELS AVIS LA RÍTMICA i LA GENT GRAN VII 70            

3.294,49 €  2103002513/192 

2021/0008492 G17695768 FUNDACIÓ PRIVADA 
ASTRES Me'n Surto Sol/a 70            

3.294,49 €  2103002513/193 

2021/0008394 G58419938 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS I MALALTS 
MENTALS DE CATALUNYA 
- AFAMMCA - 

Programa d'Intervenció Psicosocial en l'àmbit 
de la salut mental 70            

3.294,49 €  2103002513/194 

2021/0008342 G59429290 ASSOCIACIÓ COMPARTIR 
- GRUP SOCIAL MARISTA Materno Infantil "Espai Quixalla" 70            

3.294,49 €  2103002513/195 

2021/0008339 G59899260 GRUP D'ESPLAI LA 
FÀBRICA DE CAN TUSELL Casal diari infants 70            

3.294,49 €  2103002513/196 

2021/0008367 G60764370 ASSOCIACIO CATALANA 
SINDROME X FRAGIL 

Atenció a persones amb la síndrome X Fràgil i 
acompanyament a les seves famílies 70            

3.294,49 €  2103002513/197 

2021/0006856 G61143236 
ASS.CENTRE D'ESPLAI 
INFANTIL I JUVENIL 
EIXIDA, CAMPS BLANCS 

Espai Familiar la Catifa: Projecte de suport a 
famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació 
de vulnerabilitat 

70            
3.294,49 €  2103002513/198 

2021/0009004 G61197653 FEDERACIÓ CATALANA 
DE L'ESPLAI Aprendre + Divertir-se = Èxit educatiu 70            

3.294,49 €  2103002513/199 

2021/0008261 G62123484 PALLAPUPAS L'humor com a eina per al benestar dels 
infants hospitalitzats i les seves famílies 70            

3.294,49 €  2103002513/200 

2021/0007491 G62880752 ORATGE ASSOCIACIO 
Inclusió a la comunitat a través del lleure : per 
a infants, joves i adults amb discapacitat 
intel·lectual i física. 

70            
3.294,49 €  2103002513/201 

2021/0008783 G63424519 FUNDACIO PRIVADA 
GERMINA CONNECTA 70            

3.294,49 €  2103002513/202 

2021/0007541 G63570402 
FUNDACIÓ PRIVADA 
CULTURAL DE 
GRANOLLERS AC 

TEATRE DEBAT PER A SECUNDARIA. 
Teatre en valors i educació emocional 70            

3.294,49 €  2103002513/203 

2021/0008593 G64147184 
FUNDACIÓ INSTITUT DE 
REINSERCIÓ SOCIAL 
(IRES) 

PROJECTE IMPULSA GRANOLLERS 70            
3.294,49 €  2103002513/204 

2021/0008619 G64299118 
FUNDACIÓ PRIVADA 
CÍVICA ORENETA DEL 
VALLÈS 

Tu també pots 70            
3.294,49 €  2103002513/205 

2021/0008053 G64344526 ASSOCIACIÓ SOCIAL 
GABELLA Enter Compartir 70            

3.294,49 €  2103002513/206 

2021/0006247 G64757412 FUNDACIÓ STEP BY STEP Tractament de rehabilitació destinat a 
persones amb una lesió medul·lar 70            

3.294,49 €  2103002513/207 

2021/0007907 G65075384 
ASSOCIACIÓ 
SUSOESPAI.CREACIÓ I 
SALUT MENTAL 

UN BANY DE LLUM 70            
3.294,49 €  2103002513/208 
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2021/0008500 G65434920 FUNDACIO LLUISA OLLER Jo Puc 70            
3.294,49 €  2103002513/209 

2021/0007449 G66455361 
ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA 
AMB LA TERCERA EDAT 
DE BARCELONA - ASTE 

LES RELACIONS INTERGENERACIONALS 
COM A EINA D'INCLUSIÓ I ACTIVACIÓ DE 
LES PERSONES GRANS 

70            
3.294,49 €  2103002513/210 

2021/0007774 G66665464 FUNDACIÓ DIDÀCTICA 
CATALUNYA 

CINQUÉ curs Intensiu a Mataró d'immersió 
lingüística en català i castellà 70            

3.294,49 €  2103002513/211 

2021/0008805 G67222588 ASSOCIACIÓ CULTURAL 
HEBE 

La Fusteria Jove. Projecte formatiu i 
d'ocupabilitat per a joves en risc d'exclusió 
social. 

70            
3.294,49 €  2103002513/212 

2021/0008474 G85362564 
FUNDACIÓ TRAB.OR, 
CENTRE DIARI SANT 
JOSEP 

"e-Mocionats: benestar emocional al Centre 
Diari Sant Josep" 70            

3.294,49 €  2103002513/213 

2021/0006464 G59551119 
CEMFIS - CENTRE DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

La discapacitat no ens limita, no ho facis tu 70            
3.000,00 €  2103002513/214 

2021/0006819 G59154740 

COORDINADORA 
NACIONAL DE JUBILATS I 
PENSIONISTES DE 
CATALUNYA 

GRANS VOLUNTARIS DE LA 
COMUNICACIO AMB LA GENT GRAN 70            

2.150,00 €  2103002513/215 

2021/0007129 F61826053 ACTUASCCL 
Espai Familiar, d'atenció psicològica per a 
infants, adolescents i famílies residents de 
CRAEs per a afavorir la reunificació familiar 

69            
2.017,82 €  2103002513/216 

2021/0009229 F62548888 TEB D'HABITATGE SCCL PROJECTE DREAMS: ESPAI CREATIU 69            
2.017,82 €  2103002513/217 

2021/0009027 F65735714 TARPUNA SCCL Hort comunitari de Mataró 69            
2.017,82 €  2103002513/218 

2021/0006252 G08874190 FEDERACIÓ CATALANA 
DE HOCKEY HOCKEY PER TOTHOM 69            

2.017,82 €  2103002513/219 

2021/0008755 G58404450 FUNDACIÓ PRIVADA 
SANTA EULÀLIA 

ORIENTA. Assessorament i recursos per a la 
gent gran 69            

2.017,82 €  2103002513/220 

2021/0008090 G59444281 

INICIATIVES 
SOCIOCULUTURALS-
CENTRE D'ESPLAI 
GUADALHORCE 

Espai d'atenció socioeducativa diària per a 
infants, adolescents, joves i les seves famílies. 69            

2.017,82 €  2103002513/221 

2021/0008947 G59516062 AMPA ESCOLA REL SCCL 

BÀSQUET: ESPORT I IL·LUSIÓ (ESCOLA DE 
BASQUET PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL 
DESENVOLUPAMENT- DID) 

69            
2.017,82 €  2103002513/222 

2021/0007931 G60121043 
FEDERACIO ESPORTIVA 
CATALANA DE 
PARALÍTICS CEREBRALS 

BOCCIA PER A LA GENT GRAN 69            
2.017,82 €  2103002513/223 

2021/0009158 G60249737 FUNDACIÓ PRIVADA 
VALLÈS ORIENTAL 

Ens posem en forma: foment de la inclusió 
social a través dels valors de la pràctica 
esportiva 

69            
2.017,82 €  2103002513/224 

2021/0009399 G60286077 G.E. LA BALDUFA- CAN 
PUIGGENER Campaments per a tothom 69            

2.017,82 €  2103002513/225 

2021/0005806 G60427390 
ASSOCIACIÓ DE 
BIPOLARS DE 
CATALUNYA 

GRUPS D'AJUDA MÚTUA I SUPORT PER A 
LA INCLUSIÓ SOCIAL I LABORAL DE 
PERSONES AMB TRASTORN BIPOLAR I 
FAMILIARS 

69            
2.017,82 €  2103002513/226 

2021/0009078 G60912029 ASSOCIACIÓ JUVENIL 
ESQUITX Esquitx Jove 69            

2.017,82 €  2103002513/227 

2021/0007608 G61250486 

ESQUIMA ASSOCIACIO 
DE FAMILIARS DE 
PERSONES AMB 
MALALTIA MENTAL 

Hort terapèutic Esquima 69            
2.017,82 €  2103002513/228 
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2021/0007634 G61392536 
SALUT MENTAL 
BARCELONÈS NORD 
ASSOCIACIÓ 

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT PER A 
PERSONES AMB TRASTORN MENTAL I/O 
QUE HAN DE COMPLIR TREBALLS EN 
BENEFICI A LA COMUNITAT 

69            
2.017,82 €  2103002513/229 

2021/0008749 G61406450 FUNDACIÓ PRIVADA 
SANTA ROC 

GESGUARD. Acompanyament i tutoria per a 
la gent gran amb soledat 69            

2.017,82 €  2103002513/230 

2021/0009650 G61959417 
SUPORT CASTELLAR 
SALUT MENTAL (SUPORT 
CASTELLAR S M) 

Amb Experiència Pròpia Castellar 69            
2.017,82 €  2103002513/231 

2021/0008925 G62048418 
ASSOCIACIÓ LOCAL 
D'ENTITATS PER LA 
INCLUSIÓ 

La Trobada 69            
2.017,82 €  2103002513/232 

2021/0007095 G62413471 
FUNDACIÓ PRIVADA 
SANT ANDREU DE 
CASTELLCIR 

DINAMITZACIÓ DE GENT GRAN 69            
2.017,82 €  2103002513/233 

2021/0006250 G63115745 FUNDACIÓ PEDRO 
SALESA CABO 

Atenció i suport a les persones grans amb 
sordesa en risc d'exclusió social 69            

2.017,82 €  2103002513/234 

2021/0009329 G63806418 RESSÒ DE 
MUSICOTERÀPIA Musicoteràpia per a infants hospitalitzats 69            

2.017,82 €  2103002513/235 

2021/0006618 G64398910 FUNDACIÓ PRIVADA 
GANDHI 

Impulsem teràpies per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 69            

2.017,82 €  2103002513/236 

2021/0005907 G64555204 FUNDACIÓ SOÑAR 
DESPIERTO 

Prevenció i atenció socioeducativa per a 
infants i adolescents en situació de risc als 
centres oberts 

69            
2.017,82 €  2103002513/237 

2021/0008551 G64615206 ASSOCIACIÓ REIR Tallers PAU (Preventius d'Atenció Universal) 69            
2.017,82 €  2103002513/238 

2021/0007332 G64925571 FUNDACIÓ CORAVANT Atenció psicosocial a persones adultes 
afectades per cardiopatia congènita 69            

2.017,82 €  2103002513/239 

2021/0007773 G64980501 ASSOCIACIÓ IN VIA Projecte ENDAVANT 69            
2.017,82 €  2103002513/240 

2021/0009456 G65212789 FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL 
INFÀNCIA 

SERVEI D'ACOMPANYAMENT FAMILIAR 
(SAF) 69            

2.017,82 €  2103002513/241 

2021/0008843 G65437162 

ASSOCIACIÓ PER LA 
JOVENTUT, 
ADOLESCENTS I 
PROJECTES PER LA 
INFÀNCIA 

AVANÇA+TASTA OFICIS:SERVEI DE 
CENTRE SOCIOEDUCATIU DIÜRN PER A 
JOVES AL BARRI DE LA FLORIDA 

69            
2.017,82 €  2103002513/242 

2021/0009190 G65643405 TALLER D'ART, CULTURA 
I CREACIÓ ESTI(G)MA'T 69            

2.017,82 €  2103002513/243 

2021/0008862 G66473158 
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
TROPEZANDO CON 
SUERTE 

L'estiu, al Casal! 69            
2.017,82 €  2103002513/244 

2021/0006645 G66766395 
PREAD, PREVENCIÓ DE 
L'ANSIETAT I LA 
DEPRESSIÓ 

Tallers per la Prevenció de l'ansietat i la 
depressió, per a persones en situació de 
desocupació 

69            
2.017,82 €  2103002513/245 

2021/0009468 G66853870 

HIPERTENSIÓN 
PULMONAR ESPAÑA - 
ORGANIZACIÓN DE 
PACIENTES (HPE-ORG) 

Respirem junts: acompanyament psicosocial i 
emocional de les persones afectades per 
hipertensió arterial pulmonar 

69            
2.017,82 €  2103002513/246 

2021/0008715 G67074468 FUNDACIÓ REIR Teràpia i assessorament puntual familiar 69            
2.017,82 €  2103002513/247 

2021/0008353 G67259382 FUNDACIO HOPE & HELP BELLA VELLA ÀNIMA: cap persona gran sola, 
cap animal abandonat 69            

2.017,82 €  2103002513/248 

2021/0008222 G67333088 
ASSOCIACIÓ RECERCA 
EN SALUT MENTAL EN 
PRIMERA PERSONA 

Recerca participativa, formació i avaluació 
aplicada al model de recuperació i ciutadania 
en salut mental 

69            
2.017,82 €  2103002513/249 

2021/0008275 G67492579 FEDERACIÓ D'AVIACIÓ 
ADAPTADA JORNADA D'AVIACIÓ ADAPTADA 69            

2.017,82 €  2103002513/250 
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2021/0008868 G81833667 
FUNDACION 
ODONTOLOGIA 
SOLIDARIA 

Pla de xoc per a reforçar i augmentar les 
condicions de l'atenció bucodental a persones 
en situació de vulnerabilitat a la demarcació de 
Barcelona. 

69            
2.017,82 €  2103002513/251 

2021/0008579 G66281684 ASSOCIACIÓ UTOPIA 
BARCELONA Teatre per la diversitat 69            

2.000,00 €  2103002513/252 

2021/0008321 G66179896 BAGÀ GRAN 
"ACTIVITATS SALUDABLES I SEGURES 
ANTI-COVID19 DE LA GENT GRAN DE 
BAGÀ" 

69                
850,00 €  2103002513/253 

2021/0009209 G08572737 FUNDACIÓ SANITÀRIA 
SANT PERE CLAVER SportJove 68            

1.988,58 €  2103002513/254 

2021/0009170 G59133520 LLIGA REUMATOLOGICA 
CATALANA 

Programa d'Atenció psicosocial i promoció de 
l'Autonomia 2021 68            

1.988,58 €  2103002513/255 

2021/0008030 G59443135 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
CAN DEU Sabem el que sentim i compartim! 68            

1.988,58 €  2103002513/256 

2021/0008373 G60511748 ASSOCIACIÓ TALLER 
OCUPACIONAL ARIADNA 

PROMOCIÓ DE L'ART I L'ESPORT AL 
CENTRE OCUPACIONAL ARIADNA. 2021 68            

1.988,58 €  2103002513/257 

2021/0008246 G60644994 
FUNDACIÓ PRIVADA 
TUTELAR SANTA MARIA 
DE COMABELLA 

Vida activa, cultura i bons hàbits alimentaris 
mitjançant l'oci inclusiu a l'abast de persones 
amb pocs recursos i en situació de 
vulnerabilitat 

68            
1.988,58 €  2103002513/258 

2021/0007555 G60729084 ASSISTÈNCIA I GESTIÓ 
INTEGRAL, FP 

Programa d'atenció integral a infància i 
adolescència en situació de risc social i les 
seves famílies (PAIF) 

68            
1.988,58 €  2103002513/259 

2021/0008204 G62343959 FUNDACIÓ PRESME Servei d'Assessorament a Pares i Mares amb 
risc d'exclusió social 68            

1.988,58 €  2103002513/260 

2021/0009470 G62462650 
ASSOCIACIÓ DE 
TREBALLADORS 
PAKISTANESOS 

Apoderament de la Dona Immigrada 
Pakistanesa 68            

1.988,58 €  2103002513/261 

2021/0008082 G62485446 

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'AFECTATS PER LA 
SÍNDROME DE FATIGA 
CRÒNICA O 
ENCEFALOMIELITIS 
MIÀLGICA 

Servei d'atenció, assessoria i suport al malalt 
de la Síndrome de Fatiga Crònica (SFM) i 
altres Síndromes de Sensibilització Central 
(SSC): Fibromiàlgia (FM), Sensibilitat Química 
Múltiple (SQM), i Electrohipersensibilitat (EHS) 

68            
1.988,58 €  2103002513/262 

2021/0009139 G62728183 FUNDACIÓ PRIVADA 
ARED 

Servei de menjador social i/o repartiment de 
lots d'aliments i productes de primera 
necessitat dirigit a persones que es troben en 
situació i/o risc d'exclusió social. 

68            
1.988,58 €  2103002513/263 

2021/0007712 G63277784 

ASS. CATALANA DE 
PERSONES AMB 
MALALTIES 
NEUROMUSCULARS 

Suport integral a les famílies cuidadores i 
foment de l'autonomia de les persones amb 
discapacitat 

68            
1.988,58 €  2103002513/264 

2021/0009285 G63724405 ASSOCIACIÓ SAO PRAT SUETI 68            
1.988,58 €  2103002513/265 

2021/0007564 G64641582 FUNDACIÓ PRIVADA 
MAMBRÉ 

SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL. Projecte de 
suport a la reinserció laboral de persones en 
situació de sense llar. 

68            
1.988,58 €  2103002513/266 

2021/0008035 G65347965 

ASSOCIACIÓ PER A LA 
SOSTENIBILITAT 
HUMANA, ECOLÒGICA I 
SOCIAL 

PROJECTE VIDA I DIGNITAT 68            
1.988,58 €  2103002513/267 

2021/0008867 G67210062 COL·LECTIU SÍSIFO 
Servei d'assistència psicològica al col·lectiu en 
situació de vulnerabilitat i emergència 
habitacional de la Zona Nord de Barcelona 

68            
1.988,58 €  2103002513/268 

2021/0008753 Q5855006B 
FEDERACIÓ CATALANA 
D'ACTIVITAS 
SUBAQUATIQUES 

InclusioSUB-Busseig per tothom 68            
1.988,58 €  2103002513/269 
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2021/0007143 F66550484 B-SWIM SCCL B-Swim, B-Happy 67            
1.050,13 €  2103002513/270 

2021/0009100 F67480608 AURORACOOP, SCCL NoLimits Bikes - Passejades terapèutiques 
contra la soledat 67            

1.050,13 €  2103002513/271 

2021/0009418 G02960821 ASSOCIACIO HORAI: ART, 
BIODANZA, NUTRICIO Singulars 67            

1.050,13 €  2103002513/272 

2021/0008300 G58440934 FUNDACIÓ PRIVADA 
AUTISME GURU A l'estiu fem vacances 67            

1.050,13 €  2103002513/273 

2021/0008791 G58514258 CLUB D'ESCACS I 
CULTURA BADIA Escacs terapèutic per a trastorns cognitius 67            

1.050,13 €  2103002513/274 

2021/0006914 G59478800 
COORDINADORA DE 
JUBILATS I PENIONISTES 
AAVV DE BARCELONA 

ACTIVANT LA MEMÓRIA DE LA GENT 
GRAN 67            

1.050,13 €  2103002513/275 

2021/0005920 G60219763 
ASSOCIACIÓ DE 
DIABETICS DE 
CATALUNYA XXI, ADC 

PROGRAMA EDUCATIU PER A PERSONES 
AMB DIABETIS 67            

1.050,13 €  2103002513/276 

2021/0007834 G60696739 SALUT MENTAL 
TERRASSA 

Programa d' Acompanyament a la Comunitat 
en l' era post Covid-19. 67            

1.050,13 €  2103002513/277 

2021/0007177 G60701000 GAIS POSITIUS Més info, menys danys 67            
1.050,13 €  2103002513/278 

2021/0008282 G60859477 ASSOCIACIÓASSADEGA'M 
Grups d'Ajuda Mútua per persones que 
pateixen trastorns d'Ansietat i /o Depressió, 
degut al impacte del COVID-19 

67            
1.050,13 €  2103002513/279 

2021/0008797 G60965233 SALUT MENTAL 
SABADELL ACOMPANYAMENT INTEGRAL 67            

1.050,13 €  2103002513/280 

2021/0009046 G61332284 
GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE TRATAMIENTOS 
DEL VIH GTT 

InfoVIHtal: Punt d'informació, atenció i 
acompanyament per a persones immigrants 
amb el VIH o en risc d'adquirir-lo 

67            
1.050,13 €  2103002513/281 

2021/0009305 G61494605 FEDERACIO AUTISME 
CATALUNYA 

Voluntariat escolar i persones amb TEA : 
aprenem junts! 67            

1.050,13 €  2103002513/282 

2021/0007359 G63062988 FUNDACIO ESTIMIA 
BARCELONA 

Promoció de la integració social de nens amb 
problemes de salut mental. 67            

1.050,13 €  2103002513/283 

2021/0009425 G64005721 CLUB FUTBOL SALA 
CENTRE COMPARTIR 

CFS COMPARTIR, EL FUTBOL SALA COMA 
A EINA EDUCATIVA I D'INTEGRACIÓ 
SOCIAL 

67            
1.050,13 €  2103002513/284 

2021/0009466 G64082910 

FUNDACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN EN EL 
TIEMPO LIBRE Y LA 
ACCIÓN SOCIAL PERE 
TARRÉS 

El racó de la infància, adolescència i joventut 
del Centre Socioeducatiu del Raval 67            

1.050,13 €  2103002513/285 

2021/0010857 G64371487 FUNDACIÓ IMATGE I 
AUTOESTIMA Prevenció de TCA en temps de Covid19 67            

1.050,13 €  2103002513/286 

2021/0008897 G65449704 ASSOCIACIÓ TEA 
ASPERGER OSONA 

El temps de lleure, oci i convivència de les 
persones Asperger 67            

1.050,13 €  2103002513/287 

2021/0008878 G66088212 ASOCIACIÓN RAÍCES Asociación Raices. Atención y Orientación en 
el conflicto filioparental 67            

1.050,13 €  2103002513/288 

2021/0008800 G67123570 ENRIQUEZARTE insertArte 67            
1.050,13 €  2103002513/289 

2021/0007776 G67332437 FUNDACIO SANT RAFAEL GENT GRAN ACTIVA 67            
1.050,13 €  2103002513/290 

2021/0008890 G67553404 ASSOCIACIÓ EN BICI 
SENSE EDAT 

EXPANSIÓ DEL PROGRAMA EN BICI 
SENSE EDAT 67            

1.050,13 €  2103002513/291 

2021/0007358 G59165316 ASSOCIACIÓ LLAR DEL 
PENSIONISTA LILLET 

"ACTIVITATS SALUDABLES I SEGURES 
ANTI-COVID19 DE LA GENT GRAN DE LA 
POBLA DE LILLET" 

67                
950,00 €  2103002513/292 

2021/0009236 G08884843 RESIDENCIA TERCERA 
EDAT SANT JAUME, FP 

TERAPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS (TAA) 
EN RESIDENCIA TERCERA EDAT SANT 
JAUME 

67                
842,00 €  2103002513/293 
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2021/0008894 F01877232 BOREAL COMUNICACIÓ 
ACCESSIBLE Projecte social en Llengua de Signes Catalana 66            

1.034,45 €  2103002513/294 

2021/0009248 F66097643 EI XARXA AGROSOCIAL 
SCCL Autoconeixement, creativitat i ofici 66            

1.034,45 €  2103002513/295 

2021/0009359 G02827756 BOSQUEM Projecte Social de Sanejaments Forestals 
Bosquem 66            

1.034,45 €  2103002513/296 

2021/0009362 G08470510 APAFAC 
Foment d'activitats esportives per a persones 
amb TEA i discapacitat intel·lectual associada 
dins el municipi de la Garriga 

66            
1.034,45 €  2103002513/297 

2021/0008306 G08643843 CASAL DE SORDS DE 
BARCELONA 

SUPORT EN L'AUTONOMIA I 
L'ACCESSIBILITAT A LES PERSONES 
SORDES SIGNANTS 

66            
1.034,45 €  2103002513/298 

2021/0008532 G08882318 FUNDACIÓ NOUXAMFRÀ ENVELLIM, TREBALLEM, SENTIM, VIVIM: 
PER LA PLENA INCLUSIÓ 66            

1.034,45 €  2103002513/299 

2021/0007076 G08889347 
FUNDACIÓ PRIVADA 
ANTONIA ROURA I 
BARBANY 

DINAMITZACIÓ DE GENT GRAN 66            
1.034,45 €  2103002513/300 

2021/0008793 G58174632 ACG ROSALIA DE 
CASTRO AULA D'INFORMATICA PER LA GEN GRAN 66            

1.034,45 €  2103002513/301 

2021/0007885 G58253980 
CLUB ESPORTIU 
DISCAPACITATS SAN 
RAFAEL 

esports adaptats 66            
1.034,45 €  2103002513/302 

2021/0007490 G58523044 FAMÍLIA I BENESTAR 
SOCIAL, FUND. PRIVADA Teixim vincles 66            

1.034,45 €  2103002513/303 

2021/0009284 G58670753 ASSOCIACIÓ DIOMIRA Formació en competències personals i socials 
"Eines per la Inserció Sòcio-laboral" 66            

1.034,45 €  2103002513/304 

2021/0008310 G58698697 
ASSOCIACIO ACCIO 
SOCIOEDUCATIVA I 
D'ESPLAI LAFLORIDA 

ARREL: PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE 
LES SITUACIONS DE RISC SOCIAL EN LA 
INFÀNCIA I DE SUPORT A L'ÈXIT 
EDUCATIU A LES PLANES- BLOCS 
FLORIDA 

66            
1.034,45 €  2103002513/305 

2021/0008334 G58888090 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DEL XUP Espai de trobada juvenil del Xup 66            

1.034,45 €  2103002513/306 

2021/0008792 G59200931 OLIMPYC FLORESTA 
Igualtat d'oportunitats i inclusió social a través 
de la pràctica del futbol sala: projecte SOM-
EQUIP 

66            
1.034,45 €  2103002513/307 

2021/0009335 G60566668 FUNDACIO VIA ACTIVA PROGRAMA MENTS DESPERTES 66            
1.034,45 €  2103002513/308 

2021/0009154 G60697885 ASSOCIACIÓ L'ESQUITX Famílies a l'Esquitx (SOAF) 66            
1.034,45 €  2103002513/309 

2021/0008536 G61611364 ARRELS FUNDACIÓ 
Equip de carrer - Detecció i acompanyament a 
les persones en situació de sensellarisme a la 
ciutat de Barcelona 

66            
1.034,45 €  2103002513/310 

2021/0009479 G61987624 

COMITÈ CATALÀ DE 
REPRESENTANTS DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

Programa del moviment associatiu de la 
discapacitat i la diversificació de fonts de 
finançament 

66            
1.034,45 €  2103002513/311 

2021/0008591 G62008776 ASAUPAM 
DROL ONLINE. JOC preventiu sobre drogues 
i altres addiccions sense substància, amb 
metodologia entre iguals. 

66            
1.034,45 €  2103002513/312 

2021/0008770 G62277751 
INTECSERVEIS CET 
(FUNDACIÓ BENITO 
MENNI) 

Projecte 100 % capacitat 66            
1.034,45 €  2103002513/313 

2021/0008320 G62292545 
FUNDACIÓ HUMANITÀRIA 
PEL TERCER I QUART 
MÓN DR. TRUETA 

Treballa, recicla i cuida't 66            
1.034,45 €  2103002513/314 
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2021/0008809 G62293444 
ASSOCIACIÓ PER LA 
SALUT MENTAL DEL BAIX 
LLOBREGAT NORD.2000 

EL PAS A LA VIDA INDEPENDENT 66            
1.034,45 €  2103002513/315 

2021/0009968 G62537493 
ACENCAS. ASSOCIACIÓ 
CENTRE CATALÀ 
D'ADDICCIONS SOCIALS 

MEMENTO LUDUM: RESCAT I 
EMANCIPACIÓ EMOCIONAL 66            

1.034,45 €  2103002513/316 

2021/0006680 G63509616 FUNDACIÓ MANS A LES 
MANS Acompanyament familiar 66            

1.034,45 €  2103002513/317 

2021/0008221 G64211972 FUNDACIO GRUP SIFU Àrea Integració Sociolaboral Formació online 66            
1.034,45 €  2103002513/318 

2021/0008864 G65115107 ASSOCIACIÓ EMILIA 
BARCELONA 

Tècnic en Acompanyament i Suport Mutu 
(TeAM) i Grups d'Ajuda Mutua en Salut Mental 66            

1.034,45 €  2103002513/319 

2021/0007494 G65202996 AREADAPTADA 
ASSOCIACIÓ Esport Adaptat i inclusiu, bici adaptada 66            

1.034,45 €  2103002513/320 

2021/0006248 G65510893 ASSOCIACIÓ 
RESIDENCIAL MARAGALL 

Teràpia assistida amb animals per a persones 
amb trastorn mental sever. 66            

1.034,45 €  2103002513/321 

2021/0008903 G65818874 ASSOCIACIÓ ISTEA L'autisme i els cavalls: millora de la qualitat de 
vida de persones amb autisme 66            

1.034,45 €  2103002513/322 

2021/0008671 G66055286 FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA 
SABADELL 1859 

Beques descompte a grups escolars de 
màxima complexitat a l'Espai Natura Fundació 
1859 Caixa Sabadell 

66            
1.034,45 €  2103002513/323 

2021/0009009 G66106501 TASTIDIS 

PROGRAMA D'ACTIVITATS ESPORTIVES, 
ARTÍSTIQUES I DE LLEURE PER 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL PER LA MILLORA DE LA 
QUALITAT DE VIDA I LA INCLUSIÓ SOCIAL. 

66            
1.034,45 €  2103002513/324 

2021/0008697 G66338658 

ESMEDIACIÓ, 
ASSOCIACIÓ PER A LA 
GESTIÓ INTEGRAL DE 
CONFLICTES 

Projecte Vincles. Suport familiar per a la 
parentalitat col·laborativa i positiva. 66            

1.034,45 €  2103002513/325 

2021/0008732 G66366972 
ASSOCIACIÓ TERQAPIES 
HOLISTIQUES, ESPAI 
SACRA 

Acompanyament emocional a persones grans 66            
1.034,45 €  2103002513/326 

2021/0009104 G66542697 FUNDACIÓ IMPULSA Programa Ajuda Formació Professional i 
acompanyament humà 66            

1.034,45 €  2103002513/327 

2021/0009007 G67124529 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE TERÀPIA AMB 
GOSSOS 

Intervencions assistides amb animals com a 
eina per millorar el benestar emocional en 
infants i adolescents 

66            
1.034,45 €  2103002513/328 

2021/0008928 G67228395 ASSOCIACIÓ CORAVIS Coravis_Amb TU 66            
1.034,45 €  2103002513/329 

2021/0008993 G67602003 ASSOCIACIÓ GATZARA 
LLEURE MOIANÈS 

Projecte curs 2021: Lleure com a eina de 
canvi i d'inclusió social 66            

1.034,45 €  2103002513/330 

2021/0009093 G81436099 FUNDACIÓ ADSIS Moods (Prevenció tecnoaddiccions) 66            
1.034,45 €  2103002513/331 

2021/0008103 R0800057B INSPECTORIA MARIA 
AUXILIADORA 

PROJECTE D'ATENCIO A LES FAMÍLIES AL 
CRAE LLAR LES VINYES 66            

1.034,45 €  2103002513/332 

2021/0007168 G64233562 ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
DE BORREDÀ 

ACTIVITATS SALUDABLES I SEGURES 
ANTI-COVID19 DE LA GENT GRAN DE 
BORREDÀ 

66                
700,00 €  2103002513/333 

2021/0008646 F67484071 EL PA SENCER Alterbanc, una comunitat alimentària. De la 
vulnerabilitat a la sobirania 65,5            

1.026,62 €  2103002513/334 

2021/0008850 F25014176 L'OLIVERA Acompanyament Inserció Laboral Can Calopa 65            
1.018,78 €  2103002513/335 
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2021/0008942 G08350175 

ARANS (ASSOCIACIÓ 
REEDUCACIÓ AUDITIVA I 
/O LOGOPÈDICA DELS 
NENS-ES SORDS-
ES)CENTRE DE 
REEDUCACIÓ AUDITIVA 
I/O LOGOPÈDICA 

TRACTAMENT PSICOPEDAGÒGIC I 
LOGOPÈDIC INTERDICIPLINAR A INFANTS 
EN RISC D' EXCLUSIÓ SOCIAL , AMB 
TRASTORNS ESPECÍFICS DE 
LLENGUATGE I CONDUCTA 

65            
1.018,78 €  2103002513/336 

2021/0009314 G08458051 OBRA D'INTEGRACIÓ 
SOCIAL - OBINSO 

Acollida i formació per la integració socio-
laboral 65            

1.018,78 €  2103002513/337 

2021/0008227 G08489460 

ASSOCIACIÓ DE PARES I 
FAMILIARS DE 
PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ PSÍQUICA 
SANT JORDI 

Volem tenir les mateixes oportunitats 65            
1.018,78 €  2103002513/338 

2021/0007656 G08786709 
ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES SORDES DE 
TERRASSA (APESOTE) 

INTEGRACIÓ SOCIAL I ACCESSIBILITAT DE 
LES PERSONES SORDES DE TERRASSA 65            

1.018,78 €  2103002513/339 

2021/0008604 G08814717 LLAR DE PERSONES 
SORDES DE BADALONA TRENQUEM BARRERES COMUNICATIVES 65            

1.018,78 €  2103002513/340 

2021/0008727 G43836972 FUNDACIO VILLABLANCA CONVIVIM I FEM OCI A LA RESIDÈNCIA I 
CAE BELLVITGE 65            

1.018,78 €  2103002513/341 

2021/0008803 G58661869 ASSOCIACIÓ ARC DE 
SANT MARTÍ 

LLEURE, UNA ACTIVITAT 
INDIVIDUALITZADA I A MIDA 65            

1.018,78 €  2103002513/342 

2021/0009504 G59143115 
ASSOCIACIÓ JUVENIL 
CENTRE D'ESPLAI CAN 
PARELLADA 

Esplai Diari 2021 65            
1.018,78 €  2103002513/343 

2021/0008518 G59898502 
FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS 
GITANES DE CATALUNYA 

Pasa tuoe ( Al teu costat) 65            
1.018,78 €  2103002513/344 

2021/0009464 G60688157 
ASSOCIACIÓ LLIGAM PER 
A LA INSERCIÓ SOCIAL 
DE DONES 

DIGUES LA TEVA III. Intervenció 
socioeducativa amb infants, adolescents i 
joves 

65            
1.018,78 €  2103002513/345 

2021/0008372 G61037164 GRUP DE JOVES DE CAN 
TUSELL Casal diari per a joves 65            

1.018,78 €  2103002513/346 

2021/0008052 G61125449 G.R.E.S.C.A. Espais de suport en família 65            
1.018,78 €  2103002513/347 

2021/0008617 G61193702 ASSOCIACIÓ BIT Habitatge compartit per a persones amb 
diversitat funcional 65            

1.018,78 €  2103002513/348 

2021/0009524 G61679049 FUNDACIÓ ESCOLTA 
JOSEP CAROL Mirada educativa comunitària 65            

1.018,78 €  2103002513/349 

2021/0005889 G61690467 TALITA FUNDACIO 
PRIVADA 

Lleure per a nens i joves amb discapacitat 
intel·lectual 65            

1.018,78 €  2103002513/350 

2021/0009467 G61747069 ASSOCIACIÓ CASAL 
CLARET DE VIC Escola de la Pau: Infants 65            

1.018,78 €  2103002513/351 

2021/0008050 G62221627 ASSOCIACIO CÍVICO 
CULTURAL INAMA Art per créixer en valors 65            

1.018,78 €  2103002513/352 

2021/0007901 G62482500 ASSOCIACIÓ CEPS SALUT Promoció d'un envelliment actiu i saludable 
entre la gent gran. Salut i acció! 65            

1.018,78 €  2103002513/353 

2021/0007848 G62484480 STOP ACCIDENTES Drogues i conducció: alerta màxima! 65            
1.018,78 €  2103002513/354 

2021/0008882 G62974316 

TDAH VALLÈS - 
ASOCIACIÓN DE 
AFECTADOS POR EL 
TRASTORNO POR EL 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 
CON Y SIN 
HIPERACTIVIDAD 

Servei de Detecció Precoç (SeDeP) de 
Trastorns del Neurodesenvolupament a 
l'Àmbit Rural 

65            
1.018,78 €  2103002513/355 
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2021/0007837 G63577522 LLEUREKA PROJECTES 
EDUCATIUS 

Projecte cultural i de lleure educatiu Pau 
Casals 65            

1.018,78 €  2103002513/356 

2021/0006755 G65788424 IL·LUSIONS SOLIDÀRIES 
Foment del lleure en favor de la igualtat 
d'oportunitats de la infància vulnerable. 
Reciclant il·lusions 

65            
1.018,78 €  2103002513/357 

2021/0008994 G66283953 ASSOCIACIÓ LÚDICO- 
EDUCATIVA RODOLA 

ACTIVITATS PER A LA INCLUSIÓ 
D'INFANTS I JOVES AMB NECESSITATS 
EDUCATIVES ESPECÍFIQUES DINS DEL 
LLEURE EDUCATIU 

65            
1.018,78 €  2103002513/358 

2021/0008937 G66596743 
ASSOCIACIO ALBADA DE 
SUPORT CONTRA EL 
CÀNCER A CARDONA 

QUALYALBA2021 65            
1.018,78 €  2103002513/359 

2021/0008465 G66711011 FUNDACIÓ EMMAÚS 
OBRA SOLIDARIA Menjador Social i d'acollida Emmaús. 65            

1.018,78 €  2103002513/360 

2021/0007904 G66975129 ASSOCIACIO BE HAPPY L´ESPORT COM A EINA INCLUSIVA. 65            
1.018,78 €  2103002513/361 

2021/0008462 R0800324F PARRÒQUIA DE SANT 
JOAN D'HORTA Caliu, espai d'acolliment 65            

1.018,78 €  2103002513/362 

2021/0006608 R0801621D CÀRITAS PARROQUIAL 
DE BERGA MÉS ENLLÀ D'UNA BOSSA D'ALIMENTS 65            

1.018,78 €  2103002513/363 

2021/0008186 G59304774 
LLAR DEL PENSIONISTA 
GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

"ACTIVITATS SALUDABLES I SEGURES 
ANTI-COVID19 DE LA GENT GRAN DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ" 

65                
850,00 €  2103002513/364 

2021/0008338 G65665523 

FUNDACIÓ TUTELAR 
D'ASSESSORAMENT I 
PROTECCIÓ A LES 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

OCI I QUALITAT DE VIDA FUTAPPD 2021 65                
625,00 €  2103002513/365 

2021/0007883 G60066016 GERMANOR DE LA GENT 
GRAN 

"ACTIVITATS SALUDABLES I SEGURES 
ANTI-COVID19 DE LA GENT GRAN DE 
CERCS" 

65                
600,00 €  2103002513/366 
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2021/0008845 G58308099 CENTRO CULTURAL 
GITANO LA MINA 

Projecte d'Inclusió Social i Cultural per a la 
comunitat gitana del barri de la Mina 

 
98 

           
6.769,84 €  2103002709.1 

2021/0009231 G08828998 

ASSOCIACIÓ CASAL 
DELS INFANTS PER A 
L'ACCIÓ SOCIAL ALS 
BARRIS 

Vincles  
98 

                  
6.769,84 €  2103002709.2 

2021/0009156 G64404213 
SURT. FUNDACIÓ DE 
DONES. FUNDACIÓ 
PRIVADA 

SIARE:Servei integral d'atenció, recuperació i 
empoderament 

 
96 

                  
6.631,68 €  2103002709.3 

2021/0009115 G63627418 
PLATAFORMA UNITÀRIA 
CONTRA LES 
VIOLÈNCIES DE GÈNERE 

Trenquem el silenci  
95 

                  
6.562,60 €  2103002709.4 

2021/0009092 G65715385 
FUNDACIÓ ACCIÓ, 
BENESTAR I 
DESENVOLUPAMENT 

Comunitat Activa per la inclusió social  
95 

                  
6.562,60 €  2103002709.5 

2021/0008456 G60591310 
ASSOCIACIÓ JOVES PER 
LA IGUALTAT I LA 
SOLIDARITAT 

"En Trànsit". Programa de sensibilització del 
procés migratori adolescent 

 
93 

                  
6.424,44 €  2103002709.6 

2021/0009427 G58012113 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
ITACA Procés Comunitari de Collblanc - La Torrassa  

89 
                  
6.148,12 €  2103002709.7 
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2021/0010015 G08914475 

L'ASSOCIACIÓ DE DRETS 
SEXUALS I 
REPRODUCTIUS 
(ASSOCIACIÓ DE 
PLANIFICACIÓ FAMILIAR 
DE CATALUNYA I 
BALEARS) 

CAPACITACIÓ DE DIFERENTS GRUPS DE 
DONES COM A AGENTS DE SALUT PER A 
LA PROMOCIÓ I PREVENCIÓ EN DRETS I 
LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA 

 
87 

                  
6.009,96 €  2103002709.8 

2021/0008615 G61060588 FUNDACIO CATALANA 
AKWABA 

ACOLLIM: suport i acompanyament al procés 
migratori 

 
86 

                  
5.940,88 €  2103002709.9 

2021/0008701 G63919716 FUNDACIÓ PRIVADA 
VOZES 

PROYECTO "VOZES" (La musica como eina 
de cohesió i transformació social als barris) 

 
84 

                  
4.972,34 €  2103002709.10 

2021/0008627 G65525768 

ASSOCIACIÓ CONEXUS, 
ATENCIÓ, FORMACIÓ I 
INVESTIGACIÓ 
PSICOSOCIALS 

Programa d'Atenció Integral contra la 
Violència de Gènere (PAI) 

 
84 

                  
4.972,34 €  2103002709.11 

2021/0009421 G58410846 
EL SAFAREIG GRUP DE 
DONES FEMINISTES DE 
CERDANYOLA 

Detecció, atenció i recuperació de les 
violències masclistes vers les dones i les 
seves filles i fills. 

 
84 

                  
4.972,34 €  2103002709.12 

2021/0008102 G62758321 ASSOCIACIÓ EXIL 

PROGRAMA DE SUPORT A LA 
MARENTALITAT PER A DONES VÍCTIMES 
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I ELS SEUS 
FILLS/ES. 

 
84 

                  
4.972,34 €  2103002709.13 

2021/0008609 F08310013 
PROMOTORA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS 
SCCL, SCCL 

Projecte Arxipèlag  
84 

                  
4.972,34 €  2103002709.14 

2021/0008418 F67013565 ESPAI CONEIX SCCL LES PERIPÈCIES DE LA CONVIVÈNCIA  
84 

                  
4.972,34 €  2103002709.15 

2021/0008413 G63476097 ACATHI AQUÍ TAMBÈ SÓM DIVERSES!  
84 

                  
4.972,34 €  2103002709.16 

2021/0009030 G65424038 ASSOCIACIÓ LA XIXA 
TEATRE 

Interculturalitat fent teatre fòrum: l'art de la 
multiplicació 9a ed. formació de 
dinamitzadors/es de teatre fòrum intercultural: 
comunitats creatives auto-gestionades 

 
83 

                  
4.913,15 €  2103002709.17 

2021/0010123 G08773517 ESPLAIS CATALANS Fem xarxa amb la interculturalitat  
82 

                  
4.853,95 €  2103002709.18 

2021/0008108 G64986342 ASSOCIACIÓ CASA DE 
MALI 

DIÀLEG INTERCULTURAL 
MALI/BARCELONA 

 
82 

                  
4.853,95 €  2103002709.19 

2021/0008384 G63422224 FUNDACIÓ BABEL PUNT 
DE TROBADA Puentes  

82 
                  
4.853,95 €  2103002709.20 

2021/0009031 G63380109 
ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES LESBIANES I 
GAIS 

LA DIVERSITAT FAMILIAR LGTBI A LES 
ESCOLES 

 
81 

                  
4.794,76 €  2103002709.21 

2021/0009507 G66004870 

ASSOCIACIÓ FEM 
PEDAGOGIA PER UNA 
VIDA DIGNA PER A 
TOTHOM 

Mares extraordinàries! Accés a drets laborals, 
socials i de salut de dones que encapçalen 
famílies monoparentals. 

 
81 

                  
4.794,76 €  2103002709.22 

2021/0010105 G08952939 CASAL LAMBDA Projecte d'atencio al col·lectiu LGTBI+  
80 

                  
4.735,57 €  2103002709.23 

2021/0009317 F65184350 FIL A L'AGULLA, SCCL Gestió d'agressions masclistes en contextos 
educatius 

 
80 

                  
4.735,57 €  2103002709.24 

2021/0009486 G59196949 

ASSOCIACIÓ 
D'ASSISTÈNCIA A DONES 
AGREDIDES 
SEXUALMENT 

Assistència psicòlogica, especialitzada i 
gratuïta a dones agredides sexualment 

 
80 

                  
4.735,57 €  2103002709.25 

2021/0008085 F63508410 
CANDELA ACCIÓ 
COMUNITÀRIA I 
FEMINISTA S.C.C.L. 

OASIS 2021: Lleure per adolescents LGTBI.  
80 

                  
4.735,57 €  2103002709.26 
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2021/0009034 G60799418 
ASSOCIACIÓ 
DINAMITZADORA XARXA 
FEMINISTA 

Malabaristes de la vida: 
feminismes+ecologismes=sostenibilitats 

 
80 

                  
4.735,57 €  2103002709.27 

2021/0008735 G28838001 MOVIMENT PER LA PAU- 
MPDL 

PUNT D'APODERAMENT A DONES 
VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 
80 

                  
4.735,57 €  2103002709.28 

2021/0010052 G63552814 

PICAM, ASSOCIACIÓ 
PREVENCIÓ I 
INFORMACIÓ CÀNCER 
MOLINS 

El Fil de la Vida  
80 

                  
4.735,57 €  2103002709.29 

2021/0008986 G60098241 ASSOCIACIÓ DONES 
PERIODISTES Tallers de periodisme crític, social i no sexista  

79 
                  
3.766,54 €  2103002709.30 

2021/0010329 G43884444 ASSOCIACIÓ DONES EN 
XARXA Promoció de les Dones a l'àmbit Digital  

79 
                  
3.766,54 €  2103002709.31 

2021/0009559 G62284633 
ASSOCIACIÓ GITANA DE 
DONES DROM KOTAR 
MESTIPEN 

Futur amb R de Romi  
79 

                  
3.766,54 €  2103002709.32 

2021/0010334 G66795642 OPEN CULTURAL 
CENTER Cultura Refugi 2021  

79 
                  
3.766,54 €  2103002709.33 

2021/0008583 G65047557 

ASOCIACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
(AIDIS) 

SexAFIN-Penedès: Educació afectivosexual i 
reproductiva a les escoles de primària 

 
79 

                  
3.766,54 €  2103002709.34 

2021/0009220 G63721963 
ASSOCIACIÓ COMISSIÓ 
CATALANA D'AJUDA AL 
REFUGIAT 

No amagar-se: lluitem pel dret d'asil i contra 
la LGTBIfòbia 

 
79 

                  
3.766,54 €  2103002709.35 

2021/0008872 G62816889 FUNDACIÓ CARTA DE LA 
PAU DIRIGIDA A L¿ONU Vitamina. Lideratge ètic i transformació social  

79 
                  
3.766,54 €  2103002709.36 

2021/0008112 G61899043 ASSOCIACIÓ TEATRAL 
MOUSIKÉ Amors Quotidians  

79 
                  
3.766,54 €  2103002709.37 

2021/0008104 G60427523 ASSOCACIO 
ACTUAVALLES 

Ca l'Enredus. Acompanyament, 
sensibilització i promoció de xarxes 
intercomunitàries per a la prevenció de la 
LGBTIfòbia 

 
79 

                  
3.766,54 €  2103002709.38 

2021/0008466 G83117374 FUNDACIÓ 
SECRETARIADO GITANO 

Promoció de la igualtat d'oportunitats i 
inclusió sociolaboral amb dones gitanes: 
Itineraris 

 
79 

                  
3.766,54 €  2103002709.39 

2021/0008366 G61913471 ASSOCIACIÓ DE DONES 
CA L'AURELIA 

AJUDA INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

 
79 

                  
3.766,54 €  2103002709.40 

2021/0008145 G64813595 

ASSOCIACIÓ HÈLIA, DE 
SUPORT A LES DONES 
QUE PATEIXEN 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

AIDA (Abordatge Integral per a les Dones i el 
seu Apoderament) 

 
78 

                  
3.718,86 €  2103002709.41 

2021/0008414 G65714099 ASSOCIACIÓ ENRUTA'T Reapropiant-nos de les nostres vides. Relats 
de vida sobre diversitat sexual i de gènere 

 
78 

                  
3.718,86 €  2103002709.42 

2021/0009432 G67352591 FUNDACIÓ PRIVADA 
SORLI 

Promoció d'empreses igualitàries i lliures de 
violències masclistes a la província de 
Barcelona 

 
78 

                  
3.718,86 €  2103002709.163 

2021/0009048 F65436743 COEDUCACCIO SCCL Cap a un pati coeducatiu: procés de diagnosi 
i transformació a l'Institut Ca n'Oriac 

 
78 

                  
3.718,86 €  2103002709.43 

2021/0009235 G62429592 
ASSOCIACIÓ PLÀUDITE 
TEATRE. ESPAI D'ARTS 
ESCÈNIQUES 

OBRIM EL TELO! Construint igualtat i cultura 
de convivència a l'Hospitalet mitjançant les 
arts escèniques. 

 
77 

                  
3.671,18 €  2103002709.44 

2021/0010006 G61645115 FUNDACIÓ PRIVADA 
PERE CLOSA 

Xarxa de Prevenció de les emancipacions 
prematures 

 
77 

                  
3.671,18 €  2103002709.45 
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2021/0009424 G66610882 

ASSOCIACIÓ IRÍDIA 
CENTRE PER LA 
DEFENSA DELS DRETS 
HUMANS 

Atenció a persones migrades i/o racialitzades 
víctimes de discriminació i/o violència pels 
cossos de seguretat a l'espai públic 

 
77 

                  
3.671,18 €  2103002709.46 

2021/0009063 G59112219 ASSOCIACIÓ DONES 
JURISTES 

SUPORT JURÍDIC GRATUÏT A DONES QUE 
PATEIXEN VIOLÈNCIES MASCLISTES 

 
77 

                  
3.671,18 €  2103002709.47 

2021/0008660 G66119389 ASSOCIACIÓ SUDS ELS MURS INVISIBLES DEL RACISME  
77 

                  
3.671,18 €  2103002709.48 

2021/0008607 F60939956 COLECTIC,SCCL Dinàmiques per la igualtat  
77 

                  
3.671,18 €  2103002709.49 

2021/0009119 R1700016
G 

CÀRITAS DIOCESANA DE 
GIRONA 

TALLERS D'ACOLLIDA LINGÜÍSTICA I 
CULTURAL (TALC) 

 
77 

                  
3.141,00 €  2103002709.50 

2021/0008494 G63770804 

PANDORA: RECURSOS 
PER LA IGUALTAT I LA 
NO DISCRIMINACIÓ DE 
LES DONES 

PROGRAMA DE TALLERS PER 
L'APODERAMENT I PROMOCIÓ DE LES 
DONES I CICLE DE TALLERS PER LA 
VISIBILITZACIÓ I APODERAMENT DE LES 
DONES LESBIANES, BISEXUALS I 
PANSEXUALS 

 
76 

                  
3.623,50 €  2103002709.51 

2021/0009563 G65098709 HOMES IGUALITARIS 
(AHIGE CATALUNYA) 

IMPLICANT ELS HOMES EN LA 
ERRADICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES 

 
76 

                  
3.623,50 €  2103002709.52 

2021/0008491 R5800587
G 

OBLATAS DEL 
SANTÍSSIM REDEMPTOR 
BARCELONA 

Dona i prostitució: de l'Acollida a la inclusió  
75 

                  
3.575,82 €  2103002709.53 

2021/0008614 G62106117 
COORDINADORA 
D'ASSOCIATS PER LA 
LLENGUA 

Xerrem Junts  
75 

                  
3.575,82 €  2103002709.54 

2021/0009180 F66828872 INSTITUT DIVERSITAS, 
S.C.C.L. «Vincles per la diversitat»  

75 
                  
2.600,00 €  2103002709.55 

2021/0008360 V60662293 CENTRE D'ACOLLIMENT 
SANTA COLOMA Centre d'acolliment per estrangers  

75 
                  
2.915,00 €  2103002709.56 

2021/0008620 G62206081 

ASSOCIACIÓ REDS-RED 
DE SOLIDAIDAD PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

Enfortiment de la convivència i de la cultura 
del diàleg a través de la comunicació 
noviolenta. 

 
75 

                  
3.575,82 €  2103002709.57 

2021/0009199 G66796541 ASSOCIACIÓ 
SHELEADER Dedica't una hora a la semana a créixer  

75 
                  
3.575,82 €  2103002709.58 

2021/0010072 G66204660 
XARXA D'ENTITATS 
D'ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA (XEASC) 

Enxarxant 2021  
75 

                  
3.575,82 €  2103002709.59 

2021/0008716 G61356689 ASSOCIACIÓ PUNT DE 
REFERÈNCIA 

Projecte Referents; mentoria per a la inclusió 
de jovent tutelat i extutelat 

 
75 

                  
3.575,82 €  2103002709.60 

2021/0008968 G65400608 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 
I CULTURAL FORMES La Troca: porta d'acollida  

75 
                  
3.575,82 €  2103002709.61 

2021/0008114 G63448799 ASSOCIACIÓ ASPERGER 
DE CATALUNYA 

PROGRAMA INTEGRAL D'ATENCIÓ A LA 
DONA TEA 

 
75 

                  
3.575,82 €  2103002709.62 

2021/0008580 G08424871 FUNDACIÓ MARIA 
RAVENTÓS Espai Banús  

75 
                  
3.575,82 €  2103002709.63 

2021/0009114 G65777104 ASSOCIACIO DE JOVES 
GITANOS DE GRACIA 

Promoció de la igualtat i interculturalitat dins i 
fora de l´àmbit escolar a traves de l'educació i 
formació sobre el antigitanisme i drets 
humans. Construïm Xarxa per no a 
Discriminació. 

 
74 

                  
2.849,29 €  2103002709.64 

2021/0010010 F67026658 
NUS PROCESSOS 
SOCIALS I CREATIUS 
SCCL 

Feminisme en píndoles 2.0  
74 

                  
2.849,29 €  2103002709.65 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT OPERACIÓ 

COMPTABLE 

2021/0010145 G66821950 
ASSOCIACIÓ STOP ALS 
FENÒMENS 
ISLAMÒFOBS - SAFI 

On i com denunciar les discriminacions 
islamòfobes: una guia pràctica. 

 
74 

                  
2.849,29 €  2103002709.66 

2021/0009436 G61672382 FUNDACIO PRIVADA 
MARIA AUXILIADORA 

EL VIVER: projecte d'acollida i 
acompanyament a la població migrada. 

 
74 

                  
2.849,29 €  2103002709.67 

2021/0008739 G58673807 ESPAI D'INCLUSIÓ I 
FORMACIÓ CASC ANTIC 

Acollida i eines de socialització per a una 
ciutadania activa 

 
74 

                  
2.849,29 €  2103002709.68 

2021/0008877 G65935280 ASSOCIACIÓ 
SUPERACCIÓ Espai Superacció  

73 
                  
2.810,78 €  2103002709.164 

2021/0008199 G63220008 
ASSOCIACIÓ ATLÀNTIDA 
PROFESSIONALS PER LA 
INTERCULTURALITAT 

Projecte Interprofessions  
73 

                  
2.810,78 €  2103002709.69 

2021/0008122 G66052960 FUNDACIÓ IBN BATTUTA Acollida i diversitat  
73 

                  
2.810,78 €  2103002709.70 

2021/0008790 G62393210 FUNDACIO PRIVADA 
TROPOS 

Ni Bella Ni Bèstia - Servei Especialitzat 
d'Atenció a Joves i Adolescents en situació 
de Violència de Gènere 

 
73 

                  
2.810,78 €  2103002709.71 

2021/0008131 G62207899 FUNDACIÓ CONCEPCIÓ 
JUVANTENY 

Projecte d'Abordatge Integral de l'Abús 
Sexual Infantil i Juvenil 

 
73 

                  
2.810,78 €  2103002709.72 

2021/0009523 G62356159 FUNDACIÓ MAIN CODIS: Convivència, Diversitat i Inclusio 
Social 

 
72 

                  
2.772,28 €  2103002709.73 

2021/0008712 G63823173 FUNDACIÓ ACSAR 
SESSIONS D'ASSESSORAMENT A 
PERSONES MIGRADES, REFUGIADES I 
SOL.LICITANTS D'ASIL 

 
72 

                  
2.772,28 €  2103002709.74 

2021/0008409 G66909524 

ASS. COMISSIÓ DE 
FORMACIÓ DE LA 
COORDINADORA DE LA 
LLENGUA DE 
BARCELONA (ACOF) 

Curs "Formació de la nova ciutadania: 
llengua, cultura i participació" (per al 
voluntariat d'entitats d'acollida) 

 
72 

                  
2.000,00 €  2103002709.75 

2021/0008185 G08855827 MOVIMENT EDUCATIU 
DEL MARESME Belluga't  

71 
                  
2.733,77 €  2103002709.76 

2021/0009073 G65739302 FUNDACIÓ WASSU 
Teixint xarxes per al canvi: formacions en 
matèria d'interculturalitat i prevenció de 
pràctiques tradicionals perjudicials 

 
71 

                  
2.733,77 €  2103002709.77 

2021/0009501 G63798813 FUNDACIÓ PRIVADA 
VIARANY 

Centre Convivim d'acció comunitària de 
suport a les persones nouvingudes en 
situació d'oportunitat social. 

 
70 

                  
2.695,27 €  2103002709.78 

2021/0010036 G62218888 AA.VV GUADALHORCE PROJECTE DE CONVIVÈNCIA 
COMUNITÀRIA EN GUADALHORCE 

 
70 

                  
2.000,00 €  2103002709.79 

2021/0008091 G63103006 FUNDACIÓ MIGRA 
STUDIUM WELCOME  

70 
                  
2.695,27 €  2103002709.80 

2021/0008896 G63340483 FUNDACIÓ PEL SUPORT 
SOCIAL SOLIDARI 

Atenció permanent a dones en situació de 
violència masclista 

 
70 

                  
2.695,27 €  2103002709.81 

2021/0009566 G65370462 

ASSOCIACIO 
PRECARIAS, CONTRA LA 
PRECARIETAT I PER 
L'EMPODERAMENT 

GAIS I GRANS: HOMOFÒBIA, 
MASCULINITATS I EDATISME 
(LGTBIGRANS FASE III) 

 
70 

                  
2.695,27 €  2103002709.82 

2021/0009495 G64627896 CENTRE EURO ARAB DE 
CATALUNYA 

ESPAI CEAC PEL DINAMISME 
ASSOCIATIU 

 
70 

                  
2.695,27 €  2103002709.83 

2021/0010339 G62823000 

ASSOCIACIÓ GRUP 
D'AMICS GAIS, 
LESBIANES, 
TRANSSEXUALS I 
BISEXUALS (GAG) 

Suport a l'Entitat Grup d'Amics Gais, 
Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) 

 
70 

                  
2.500,00 €  2103002709.84 
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2021/0010023 G67007005 

ASSOCIACIÓ 
PROMOTORA DE DONES 
CINEASTES I DE 
MITJANS AUDIOVISUALS 
DE CATALUNYA 

DONES VISUALS. Eliminem les desigualtats 
a l'àmbit audiovisual 

 
70 

                  
2.695,27 €  2103002709.85 

2021/0008690 G61851747 XARXA EUROPEA DE 
DONES PERIODISTES Visibilitzant la diversitat  

70 
                  
2.695,27 €  2103002709.86 

2021/0009132 G58433756 SIDA STUDI 

Programa per a la recollida, visualització i 
aprofitament de dades sobre les violències 
masclistes: secció específica sobre l'impacte 
de la pandèmia del Covid-19 en les 
desigualtats de gènere amb mirada 
interseccional. 

 
70 

                  
2.695,27 €  2103002709.87 

2021/0008795 G61911624 FUNDACIÓ TERESA 
GALLIFA 

Centre de recursos per a famílies 
monoparentals maternes en situació de 
vulnerabilitat 

 
70 

                  
2.695,27 €  2103002709.88 

2021/0008980 G63231476 FUNDACIÓN PRIVADA 
BAYT AL-THAQAFA 

Acollida social i sociolingüística per persones 
migrants extracomunitàries a Catalunya. 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.89 

2021/0008899 G60722246 
HUACAL, ONG DE 
SOLIDARITAT AMB EL 
SALVADOR 

ESPAI D'ACOLLIDA "EL IZOTE" I XARXA 
"ITACALT" per a l'acompanyament i el 
mentoratge a les persones salvadorenques 
migrades i demandants d'asil nouvingudes. 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.90 

2021/0008781 G62212972 FUNDACIÓ PRIVADA 
FICAT Projecte d'acompanyament sociojuridic  

69 
                  
1.905,69 €  2103002709.91 

2021/0009128 G60022498 FUNDACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

Teixint oportunitats: Acompanyant 
l'arrelament de menors estrangers no 
acompanyats 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.92 

2021/0009363 G60378056 

ASSOCIACIÓ PER A 
L'ESTUDI I PROMOCIÓ 
DEL BENESTAR SOCIAL 
(PROBENS) 

EN FEMENÍ: Mirades en la diversitat  
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.93 

2021/0008992 F67128397 CÚRCUMA SCCL 
Formacions per la prevenció de les violències 
masclistes dirigides a treballadores 
d'ajuntaments i a membres d'entitats 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.94 

2021/0008726 G63071518 
ASSOCIACIÓ DE 
PERIODISME FORA DE 
QUADRE 

Cicle de Cinema i Drets Humans  
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.95 

2021/0008853 G64287683 FUNDACIÓ ESPAI 
NATURA I JOVENTUT Erradicant la violència de gènere 69                   

1.905,69 €  2103002709.96 

2021/0009525 G65212938 ASOCIACIÓN CULTURAL 
LA QUINTA PATA Microhistories Migrants -10 anys-  

69 
                  
1.905,69 €  2103002709.97 

2021/0008954 G64046899 FUNDACIÓ PRIVADA 
BENALLAR 

Éliris. Acollida sociolingüística i competències 
prelaborals. 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.98 

2021/0008858 G60652658 
ASSOCIACIÓ DE CASALS 
I GRUPS DE JOVES DE 
CATALUNYA 

Accions educatives i formatives per a 
adolescents: Educant per una ciutadania 
activa, cívica i saludable 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.99 

2021/0009057 G66678327 
ASSOCIACIÓ 
LUCIÉRNAGAS ARTE EN 
ACCIÓN 

De Llibertats i Tabús  
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.100 

2021/0009021 R0800885F SALESIANS SANT JORDI desdelamina.net  
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.101 

2021/0008859 F66077611 LA FÀBRIC@ SCCL Recollim les històries de vida de les dones 
del Bon Pastor 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.102 

2021/0010074 G66133497 DONA CANÇÓ 
"Tu ets part de la solució". Campanya jove de 
prevenció de la violència de gènere i 
prevenció para unas relaciones igualitarias, 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.103 

2021/0009439 G65847428 MUJERES PALANTE 
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA, 
ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL PER 
DONES IMMIGRADES 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.104 
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2021/0009406 G58186180 

SECRETARIAT 
D'ENTITATS DE SANTS, 
HOSTAFRANCS I LA 
BORDETA 

TAULA INTERCULTURAL  
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.105 

2021/0008865 G65162562 ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ELPARLANTE Sant Genís Acció Comunicant  

69 
                  
1.905,69 €  2103002709.106 

2021/0008675 G58441189 UNIÓ D'ENTITATS DE LA 
MARINA 

El Valor de la Memòria Històrica al barri de 
La Marina: testimonis de la transformació 
d'un territori 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.107 

2021/0009126 F65747461 IACTA SOCIOJURIDICA 
SCCLP EMANCIPA-TIC  

69 
                  
1.905,69 €  2103002709.108 

2021/0008887 G62494984 MARTINET SOLIDARI Cultura.base.edu  
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.109 

2021/0008190 G61750048 RAVAL EN ACCIÓ, 
ASSOCIACIÓ 

Foment de la cohesió social de nenes i noies 
immigrants del barri del Raval mitjançant el 
suport educatiu 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.110 

2021/0009113 G66293721 MEDIAM convivència harmoniosa  
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.111 

2021/0009433 G67063206 FUNDACIÓ CONTORNO 
URBANO Identitats: Llibertat per ser  

69 
                  
1.905,69 €  2103002709.112 

2021/0009369 F02636249 
COOPERATIVA DE 
COMUNICACIÓ 
CRISÀLIDE, SCCL 

INVISIBLES. Una websèrie de justícia social  
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.165 

2021/0008885 G66250358 ASSOCIACIÓ BIORITME Prevenció contra les agressions masclistes 
en festivals de música 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.113 

2021/0008470 F67347120 IQCOOP,SCCL Observatori Quotidiana: 300 dades 
d'actualitat amb perspectiva de gènere 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.114 

2021/0008390 G62261995 
ASSOCIACIÓ UNESCO 
PER AL DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS 

Joves i intervenció intercultural contra la 
discriminació 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.115 

2021/0009484 G66978818 ASSOCIACIÓ DARNA FORMACIÓ LINGÜÍSTICA PER A UNA 
SOCIETAT INTERCULTURAL 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.116 

2021/0008989 F66961020 
COOPERATIVA 
INTEGRAL EL ROSER, 
SCCL 

Arrelem les relacions igualitàries a la 
Cooperativa Integral El Roser 

 
69 

                  
1.905,69 €  2103002709.117 

2021/0009062 G58886292 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DEL BARRI DE LES 
ESCODINES 

HortiCultura - Horts Urbans Comunitaris 
ecològics a les Escodines - IAP per la 
Cohesió Social 

 
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.118 

2021/0009151 G08983199 ESCOLTES CATALANS 

Espais segurs i lliures de violències per a 
elles: eradiquem les violències sexuals, 
masclistes i lgtbfòbiques mitjançant el Pla 
d'Igualtat Escolta. 

 
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.119 

2021/0009556 G67286732 ASSOCIACIÓ EUROPA 
SENSE MURS 

 Sorela, acompanyament a dones migrants 
treballadores de la llar 

 
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.120 

2021/0009513 G58260266 ASSOCIACIÓ DE DONES 
HEURA Promovent espais igualitaris  

68 
                  
1.878,07 €  2103002709.121 

2021/0009242 G61695052 AMICS DEL MOVIMENT 
QUART MÓN CATALUNYA Espai de formació de dones "La Rina"  

68 
                  
1.878,07 €  2103002709.122 

2021/0009172 G67357871 

ASSOCIACIO DE DONES 
LLIURES I COMBATIVES 
ROSA LUXEMBURG DE 
BARCELONA 

PROGRAMA D'ACCIÓ PER LA IGUALTAT 
DE GÈNERE "ENS VOLEM VIVES, LLIURES 
I COMBATIVES 2021" 

 
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.123 

2021/0008860 G65956864 
ASSOCIACIÓ 
INTERCULTURAL 
DIÀLEGS DE DONA 

PUNT D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LA 
DONA MIGRADA EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT 

 
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.124 
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2021/0009493 G62124987 

FUNDACIÓ INTERARTS 
PER A LA COOPERACIÓ 
CULTURAL 
INTERNACIONAL 
(INTERARTS) 

DRIS - Co-crear societats interculturals  
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.125 

2021/0008174 G25726316 FUNDACIÓ ISIDRE 
ESTEVE 

Centre pont per a l'empoderament de dones 
víctimes de violència masclista 

 
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.126 

2021/0009382 G67242347 

FEDERACIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES DE 
ÁFRICANEGRA DE 
SABADELL Y CATALUNYA 

Lluitar contra totes les formes de 
discriminació 

 
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.127 

2021/0009055 G17933730 FUNDACIÓ PRIVADA 
UTOPIA 

INCUBA Dones Emprenedores Barcelona 
2021 

 
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.128 

2021/0009042 G58822289 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS I 
GREMIS EMPRESARIALS 
DEL MARESME (FAGEM) 

"DIFERENTS" PERÒ IGUALS  
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.129 

2021/0008477 G62219738 
ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL LA 
FORMIGA 

MÓN BARRI  
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.130 

2021/0008398 G66380932 ASSOCIACIÓ GOGARA Escoles saludables  
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.131 

2021/0010027 G65611337 ASSOCIACIÓ LGTBIQ+ 
COLORS SITGES LINK 

Programa 2021 per a la Diversitat Afectiva, 
Sexual i d'Identitat de Gènere a Sitges 

 
68 

                  
1.878,07 €  2103002709.132 

2021/0008495 G61852638 ASSOCIACIÓ CULTURA 
VIVA SANTBOIANA Formació i integració pel col·lectiu immigrant.  

68 
                  
1.878,07 €  2103002709.133 

2021/0008984 G08689770 AMPA ESCOLA JOSEP 
MONMANY 

SUPORT A L'ACOLLIDA D'INFANTS 
NOUVINGUTS A L'ESCOLA AMB FAMÍLIES 
DE DIFERENTS PROCEDÈNCIES I 
POSSIBLE VULNERABILITAT SOCIAL 

 
67 

                  
1.382,97 €  2103002709.134 

2021/0008181 F67260489 

CREACION DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL AUDIOVISUAL 
SCCL 

#EmpleaTrans*  
67 

                  
1.382,97 €  2103002709.135 

2021/0009390 G73600553 
FUNDACIÓN CEPAIM 
ACCIÓN INTEGRAL CON 
MIGRANTES 

Construint convivència intercultural al Besòs-
Maresme. 

 
67 

                  
1.382,97 €  2103002709.136 

2021/0009492 G01934702 ASOCIACIÓN KUDWA LevelUp-mentoria  
67 

                  
1.382,97 €  2103002709.166 

2021/0009549 G65589640 ASSOCIACIO ELNA Tots som iguals, tots som diferents  
67 

                  
1.382,97 €  2103002709.167 

2021/0009195 G66285149 

ASSOCIACIÓ 
OBSERVATORI DE 
L'ANTROPOLOGIA DEL 
CONFLICTE URBÀ 

Talleres de género y gentrificación. 
Fortaleciendo relaciones de cuidado 
vecinales para atenuar la exclusión 
socioresidencial. 

 
67 

                  
1.382,97 €  2103002709.168 

2021/0009400 G66661653 ASSOCIACIÓN 
CULTURAL TUDANZAS Rutas Invisibles  

67 
                  
1.382,97 €  2103002709.137 

2021/0009312 G58506981 FUNDACIÓ FRANCESC 
FERRER I GUÀRDIA 

Eines, materials i recursos per l'erradicació 
de la violència de gènere: sensibilització i 
prevenció vers unes relacions igualitàries i 
lliures d'actituds masclistes. 

 
67 

                  
1.382,97 €  2103002709.138 

2021/0008622 F67558171 ÀÓ COOP SCCL aTRAPant Masclismes  
67 

                  
1.382,97 €  2103002709.139 

2021/0008498 G65739286 ASOCIACIÓ CULTURAL 
EL MIRADOR Barrifilms  

67 
                  
1.382,97 €  2103002709.140 

2021/0009215 G64101926 

DID: DINAMITZACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ PER A 
LA IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Coeducació i prevenció de les violències 
masclistes en entorns educatius 66                   

1.362,33 €  2103002709.169 
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2021/0008487 G66702838 
ASSOCIACIO DE DONES 
MARROQUINES I 
CATALANES 

La Dona marroqui i violencia de genere  
66 

                  
1.362,33 €  2103002709.141 

2021/0010600 G65139917 ASSOCIACIÓ JUVENIL 
SONARA 

Laiapp, ruta d'escultures virtuals de dones 
inspiradores 

 
66 

                  
1.362,33 €  2103002709.170 

2021/0008892 G67119453 
ASSOCIACIÓ 
OBSERVADORS PER LA 
DEMOCRÀCIA - ODEM 

Igualtat, Drets, Democràcia i Salut Pública  
66 

                  
1.362,33 €  2103002709.142 

2021/0009025 G65379919 

ASSOCIACIÓ FESTIVAL 
DE CREACIÓ 
CONTEMPORÀNIA DEL 
POBLENOU 

Escena + Dones  
66 

                  
1.362,33 €  2103002709.143 

2021/0008596 G66409319 ASSOCIACIÓ 17 DE MAIG Associacionisme LGTBI  
66 

                  
1.362,33 €  2103002709.144 

2021/0010026 G63865315 JISER REFLEXIONS 
MEDITERRÀNIES Programa d'Activitats Jiser 2021  

66 
                  
1.362,33 €  2103002709.171 

2021/0008475 G60022787 FUNDACIÓ PRIVADA 
ESCÓ 

Acollida social i jurídica, un espai per la 
cohesió social. 

 
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.145 

2021/0008378 G62713045 AMISI Detecció i prevenció de situacions de 
alienació, exclusió i radicalització de joves. 

 
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.146 

2021/0009371 G63976682 
ASSOCIACIÓ CAF, 
COMUNITATS 
AUTOFINANÇADES 

CAF: grups d'estalvi, apoderament i ajuda 
mútua en temps de Covid-19 

 
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.147 

2021/0008685 G58318817 AVV SANT PAU DINAMITZACIÓ DEL NOSTRE PETIT GRAN 
BARRI 

 
65 

                  
1.250,00 €  2103002709.148 

2021/0009509 G58816273 
FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS DE 
VEÏNS DE MANRESA 

Barris cívics  
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.149 

2021/0010141 G58830852 CENTRE D'ESTUDIS 
AFRICANS  

Dones d'origen pakistanès i indi: Visibles i 
amb Drets. 

 
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.150 

2021/0009567 G67035501 
LA TREGUA. ARTE Y 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

M.i.A Barcelona (Migració i art). Suport, 
comunitat i diàleg intercultural. 

 
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.172 

2021/0009035 R5800402I FUNDACIÓ AJUDA I 
ESPERANÇA 

Sembrant la llavor de l'Esperança: creació 
d'una delegació territorial de la Fundació 
Ajuda i Esperança a Manresa. 

 
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.151 

2021/0009211 G02678910 ASSOCIACIÓ GINESTA, 
ART I GÈNERE Ampliant l'horitzó al Baix Montseny  

65 
                  
1.341,69 €  2103002709.173 

2021/0009178 G63881031 ASSOCIACIÓ XARXA 
ECONOMIA SOLIDÀRIA 

Pam a Pam: fent visibles alternatives 
econòmiques mitjançant la participació i 
formació comunitària 

 
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.152 

2021/0009398 G64729056 FUNDACIÓ CATALUNYA 
VOLUNTÀRIA Fent també s'aprèn -Fem campanyes  

65 
                  
1.341,69 €  2103002709.153 

2021/0009325 G60927498 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS 
CULTURALS I 
EDUCATIVES DE 
PERSONES ADULTES 
(FACEPA) 

Dones diverses exercint el seu dret a 
l'educació 

 
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.154 

2021/0009239 G66827643 FUNDACIÓ CÍVICA 
ESPERANZAH Esperanzah es muher  

65 
                  
1.341,69 €  2103002709.155 

2021/0009036 G62034111 
FUNDACIÓ 
TECNOCAMPUS 
MATARÓ-MARESME 

Fent créixer la igualtat al TecnoCampus  
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.156 

2021/0008602 G66409251 

ASSOCIACIÓ ENCARA EN 
ACCIÓ, MOVIMENT 
AFECTIU, SEXUAL I DE 
GÈNERE 

Apoderament LGTBI  
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.157 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS IMPORT OPERACIÓ 

COMPTABLE 

2021/0008362 G67282111 
STREET SOCCER 
BARCELONA 
ASSOCIACIÓ 

Xarxes/Satalia/Refugees  
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.158 

2021/0009553 F01823699 AMBTUCOOP, SCCL Extendiendo el enfoque de género en la 
economía social y solidaria 

 
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.174 

2021/0009547 G65235996 
AHEAD - ASSOCIACIÓ 
D'EDUCADORS EN 
DRETS HUMANS 

Espais de Cohesió Ciutadana  
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.159 

2021/0007867 G58022542 CENTRE D'ESTUDIS DE 
L'HOSPITALET RUTA CANDEL PER L'HOSPITALET  

65 
                  
1.341,69 €  2103002709.160 

2021/0009530 V58386087 CENTRE SOCIAL DE 
SANTS Ens adaptarem 2021  

65 
                  
1.341,69 €  2103002709.161 

2021/0009393 G64565021 BARCELONÍ STICK 
HOCKEY CLUB 

Prevenció de situacions de risc en infants i 
adolescents mitjançant oferta de lleure tutelat 
i de qualitat. Un projecte multiplicatiu. 

 
65 

                  
1.341,69 €  2103002709.162 

 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds atesa la menor valoració, d’acord amb 
la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte: 
 
Programa A- Cures en la comunitat 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

2021/0008337 G62299029 FUNDACIÓ PRIVADA 
ARTESÀ ESTADES ARTESÀ RESPIR 2021 57 

2021/0008777 G67544452 
ASOCIACIÓN 
NEUROCIENCIA APLICADA 
BCN 

Humanitzar les Residències. Difusió del 
Mètode Humanitude 54 

2021/0008807 G67582650 ACOMPANYA'M STQGAT Acompanyament a familiars de persones amb 
discapacitat intel·lectual 50 

 
Programa B- drets bàsics, cicle de vida i discapacitat 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

2021/0008814 G62568100 ASSOCIACIO SOLIDÀRIA 
"LA LLUMENETA" CENTRE OBERT "LA LLUMENETA" 63 

2021/0008889 G62202338 ASSOCIACIÓ ARTESCENA 
SOCIAL Projecte Artescenacirc 62 

2021/0009213 G66000522 ASSOCIACIÓ DE MANO 
EN MANO Mentalitzat't 62 

2021/0008504 G66670712 ASSOCIACIÓ LA CASA 
URBANA "Ara SÍ! Ens REFEM" 62 

2021/0008898 G05388467 ASSOCIACIÓ SANTA 
CECILIA 

CENTRE DE REHABILITACIÓ SANTA 
CECILIA 61 

2021/0007771 G59055525 
COORDINADORA 
D'ENTITATS DEL POBLE 
SEC 

Xarxa d'Entitats Socials 2021. Resposta 
comunitària a l'emergència social produïda 
per la crisi de la COVID-19 

61 

2021/0008990 G61095006 
ASSOCIACIÓ EL FAR 
SERVEI SOCIAL 
PROTESTANT 

Espai Xala Rubí 61 

2021/0008743 G66721713 FUNDACIÓ OPORTUNITAS ESCOLA TALLER D'EMPRENEDORIA 
OPORTUNITAS 61 

2021/0007175 G58422791 AV FONT DELS 
CAPELLANS Esforços compartits 60 
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NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

2021/0008884 G60465879 ASSOCIACIÓ TERRA I CEL 

PROJECTE SOCIO-EDUCATIU 
D'INTEGRACIÓ SOCIAL PER A PERSONES 
AMB PLURIDISCAPACITAT GREU I 
SEVERA I SUPORT AL RESPIR FAMILIAR 

60 

2021/0007957 G62773221 ACCIÓ ESCOLTA DE 
CATALUNYA Transformem a través de l'escoltisme 60 

2021/0007772 G65738916 

ASSOCIACIÓ PER LA 
INTEGRACIÓ I 
REINSERCIÓ DE 
PERSONES SOCIALMENT 
VULNERABLES O EN 
SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL (PERSOVUSES) 

Plataforma de serveis a persones socialment 
vulnerables o en situació d'exclusió social e 
intervencions en matèria de salut 

60 

2021/0009282 G66546581 EPISTEME INVESTIGACIÓ 
I INTERVENCIÓ SOCIAL 

Edugam. Prevenció de les apostes esportives 
on/offline 60 

2021/0008663 G98251051 ASOCIACION AMIGOS 
MIRA ESPAÑA SABADEL SOLIDARI 60 

2021/0008625 G64919632 
FUNDACIÓ RAMÓN MARTÍ 
I BONET CONTRA LA 
CEGUERA 

Visió per a tothom a Catalunya 59,5 

2021/0008720 G08667479 
FUNDACIÓ CENTRE 
OBERT JOAN SALVADOR 
GAVINA 

Monitors pel futur 59 

2021/0007488 G58061052 ASPAYFACOS TOTS AL CASAL 2021 59 
2021/0008238 G60676079 FUNDACIÓ BRAFA SPES- Inclusió laboral a través de l'esport 59 

2021/0008380 G64457286 

FEDERACIÓ 
PLATAFORMA 
D'ENTITATS DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT DEL 
DISTRICTE DE LES 
CORTS 

Fent camí cap a la Vida Independent, 2021 59 

2021/0008970 G64538366 ESPIRAL CATALUNYA 

TU SI QUE POTS¡ INTERVENCIÓ 
PSICOPEDAGOGICA GRUPAL PER NENS I 
JOVES AMB TEA, TDAH I ALTRES 
TRASTORNS 2021 

59 

2021/0008708 G67123539 FUNDACION INÉS ARNAIZ Proyecto "Hogares con Corazón" 58,5 

2021/0009534 G61449104 
ASSOCIACIÓ 
COORDINADORA D'AJUDA 
UNIDA (ACAU) 

Projecte d'atenció a necessitats bàsiques de 
famílies i persones que es troben en situació 
de vulnerabilitat 

58 

2021/0006635 G08841751 SMAP- ASSOCIACIÓ DE 
CELÍACS DE CATALUNYA 

Dret a l'alimentació i a la salut per a les 
persones celíaques en situació de 
vulnerabilitat 

57,5 

2021/0009230 F01676691 LA CALIU COOPERATIVA, 
SCCL. 

Lleure de qualitat i inclusiu a la ciutat de 
Barcelona 57 

2021/0009434 F67295923 

ELS SOLETS -
MINNILANDIA, ESPAI 
D'ACOMPANYAMENT ELS 
INFANTS 

Creix acompanyat en Tribu 57 

2021/0008442 G63631402 FUNDACIÓ PRIVADA 
INFÀNCIA I FAMÍLIA 

Prevenció, detecció i intervenció davant 
l'abús sexual infantil (ASI) 57 

2021/0006557 G08892895 ASSOCIACIÓ ASTEROIDE 
B612 Manteniment de l'empresa d'inserció EINA 56 

2021/0008547 G61934782 AVALOT - JOVES DE LA 
UGT DE CATALUNYA Projecte Eixam! 56 

2021/0009102 G66770652 
ASOCIACION AGAPE 
BARCELONA 
INTERCULTURAL 

AYUDANDO A RESTAURAR AL CAIDO 56 
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NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

2021/0009166 G79408852 METGES DEL MÓN 
DISPOSITIU DE NECESSITATS BÀSIQUES 
PER A DONES EN SITUACIÓ DE LA 
PROVINCIA DE BARCELONA 

56 

2021/0009081 G60975976 
ASSOCIACIÓ D'ACCIÓ 
SOLIDÀRIA EULÀLIA 
GARRIGA 

Acollida Persones Sense Llar 55 

2021/0009001 G64918998 FUNDACIÓ PRIVADA LA 
VINYA, D'ACCIÓ SOCIAL CASAL AL VENT! 55 

2021/0006888 V60828571 

ASSOCIACIÓ OBRA 
MISSIONERA EKUMENE - 
CENTRE SOCIAL 
DOMINGO SOLÀ 

Formació d'adults en situació d'exclusió 
social 55 

2021/0009058 F64422207 EINA COOPERATIVA TEIXIM COMUNITAT 54 

2021/0009295 G58722273 FUNDACIO AMALIA 
SOLER 

Convivència i Participació: Envelliment Actiu 
als pisos de lloguer amb serveis per a gent 
gran i pis compartit 

53 

2021/0009162 G58793779 
GRESOL AJUDA I 
SOLIDARITAT DEL 
GUINARDÓ 

El Lleure, una eina clau per a la igualtat 
d'oportunitats dels infants i adolescents en 
risc d'exclusió social 

53 

2021/0006855 G62572409 FUNDACIÓ BANC DE 
RECURSOS 

PONT SOLIDARI: LA IMPORTÀNCIA DE LA 
REUTILITZACIÓ EN TEMPS DE CRISI 
SOCIOSANITÀRIA 

52 

2021/0007384 G66786385 
ASSOCIACIÓ NARINAN 
PROJECTE SOCIAL 
FAMILIAR 

Atenció socioeducativa individualitzada a 
infants de famílies vulnerables 52 

2021/0009065 G58904574 

ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE TRAUMÀTICS 
CRANIOENCEFÀLICS I 
DANY CEREBRAL 

Aula d'estimulació cognitiva per a persones 
amb Dany Cerebral i les seves famílies. 51 

2021/0005816 G65620650 
FUNDACION DEPORTIVA 
DE HIPICA ADAPTADA 
FEDERICA CERDÁ 

CABALLOS QUE TE EMPODERAN 51 

2021/0007083 G59362897 GRUP DE MARIA 
AUXILIADORA 

Voluntariat social. L'acompanyament 
hospitalari i el rober com a eines per 
combatre la solitud i l'exclusió 

50,5 

2021/0008226 G58165127 

FEDERACIO CATALANA 
D'ESPORTS DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT FISICA 

EAES Esport Adaptat a l'Escola 50 

2021/0008531 G64037682 FUNDACIO PRIVADA 
OBRA MERCEDÀRIA 

Atenció dins l'àmbit de la Justícia Penal a 
Persones Sense Llar 50 

2021/0009273 G08871295 ASSOCIACIO NOU 
HORITZO Associació Nou Horitzó, seguim caminant 44 

2021/0009074 G66231689 
ASSOSCIACIO 
SOCIOCULTURAL 
MATISSOS 

INCLUSIO SIS PLAU 44 

2021/0009232 G59055830 AAVV GRUPS DE 
MONTSERRAT Salut i esport al barri 43 

2021/0009020 G67165423 LEARN IT WITH US (LIWU) Avancem amb les tecnologies! 43 

2021/0008812 G66183047 FNDACIÓ ESPORTIVA 
D'ARENYS DE MAR We League 7 39 

2021/0008750 G66236654 ASSOCIACIÓ EINES PER 
TOTHOM Servei Integral Familiar 37 

2021/0009346 G08672719 ASOCIACION CASA DE 
MADRID EN BARCELONA 

LA CASA DE MADRID EN BARCELONA, 
UNA GRAN FAMILIA 36 

2021/0009015 G60739984 FUNDACIÓ CANPEDRÓ UN PLAT PER AVUI, UN SERVEI PEL 
DEMÀ 36 
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NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

2021/0008785 R0800534J PARROQUIA ST. JOSEP 
DE CALASSANÇ 

Atenció a les persones i famílies en situació 
de vulnerabilitat social. Ajudant llur 
subsistència material, amb èmfasi en el 
material escolar. 

36 

2021/0007200 G62841648 ACCIO SOCIAL 
MONTALEGRE 

Reduint el risc d´exclusió social durant la 
Covid-19 de 100 famílies del barri del Raval 
de Barcelona 

32 

2021/0008929 G64268360 FUNDACIÓ TEMPS I 
COMPROMIS 

Servei de donació d` aliments i Atenció a las 
famílies en situació de risc d'exclusió social. 32 

2021/0009473 R0801288B SERVEI DE SUPORT 
CECMAVI COBRIR NECESSITATS BASIQUES 30 

2021/0008235 R0800714H BANC D'ALIMENTS EEBG AJUDA SOCIAL EEBG BARRI DE GRÀCIA 24 
 
Programa C- Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència 
 
NÚM. EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE PUNTS 

2021/0009480 G62644232 ASSOCIACIÓ LINGUAPAX 
INTERNATIONAL 

Veus per la diversitat. 
¿Experiències i 
aprenentatges de convivència 
intercultural a la Província de 
Barcelona. 

   64 

2021/0009533 G61203980 MOVIMENT D'ESPLAI DEL 
VALLÈS 

SUPORT A LA LLUITA 
CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES 

   63 

2021/0008876 F02667780 SOTRAC HABITATGE 
COOPERATIU, SCCL 

Les cures a l'esfera 
comunitària: nous models 
habitacionals 

   63 

2021/0009069 F65520645 COS COOPERACIÓ I SALUT 
SCCL Obrim la Capsa    62 

2021/0009540 G02762557 ASSOCIACIÓ LES LLUNÀTIQUES 
TEATRE 

LOW LEVEL PANIC. Un taller 
de teatre sobre la dona, 
l'empoderament, la feminitat i 
l'abús. 

   62 

2021/0009378 G67240606 ASSOCIACIÓ EL CATALEJO 
FOTOGRAFIA PARTICIPATIVA FENT MEMÒRIA    62 

2021/0008705 G67231951 
EUROPEAN NETWORK OF 
WOMEN OF AFRICAN DESCENT-
ENWAD 

Prevenció, sensibilització i 
empoderament de dones 
afrodescendents en situació 
d'exclusio social 

   57 

2021/0009374 G58831561 AFA DE L'ESCOLA PÚBLICA 
ISIDRE MARTÍ 

INCLOU-TE a l'escola!!! 
ANEM DE COLÓNIES 2021    57 

2021/0009565 G60303054 RECURSOS D'ANIMACIO 
CULTURAL Caminant en Yubá    51 

2021/0009121 G67070904 LA GÛSPIRA - EQUIP 
D'EDUCADORES 

Tramant relats. Dones i 
memòria col·lectiva    46 

2021/0009569 G08970493 ASSOCIACIÓ DE JOVES 
ESTUDIANTS DE CATALUNYA 

Per una educació pública i de 
qualitat!    44 

2021/0009562 G58042136 
JOC (JOVENTUT OBRERA 
CRISTIANA) NACIONAL DE 
CATALUNYA I LES ILLES 

Campanya JOC 2021: 
"Desescalem la precarietat, 
vacuna't contra la 
indiferència" 

   43 

2021/0009518 G99519282 FUNDACIÓ VIS ESPAÑA Sensibilitzant a l'alumnat 
sobre la justícia global    40 

2021/0009014 G66514621 ASSOCIACIÓ GENEREM! 
Formacions en gènere a 
monitors de lleure, esports i 
empreses 

   22 
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Tercer.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir amb 
els requisits de la convocatòria: 
 
Programa A- Cures en la comunitat 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

2021/0009649 F63280614 GRANDALLA S.C.C.L Lleure Viu Fora de termini 
2021/0009602 F64255581 APINDEP RONÇANA SCCL Projecte Respir Apindep 2021 Fora de termini 

2021/0008808 G04982658 LA FORZUDA 
VISITES TEATRALITZADES A 
RESIDÈNCIES i CONTRUSCCIÓ TEATRE A 
MATARÓ 

Incompliment de la base 7 
en relació amb la base 9: 
no presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 
(Annex 1 del model 
normalitzat). 

2021/0009645 G63728380 FUNDACIÓ FRIENDS Espavila't 2021 

Incompliment de la base 7 
en relació amb la base 9: 
no presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 
(Annex 1 del model 
normalitzat). 

2021/0009643 G66546623 

ASSOCIACIÓ DE 
PREMATURS DE 
CATALUNYA - SOM 
PREMATURS (APREMCAT) 

ACOMPANYAMENT PSICOSOCIAL A LES 
FAMÍLIES AMB NADONS PREMATURS 

Incompliment de la base 7 
en relació amb la base 9: 
no presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 
(Annex 1 del model 
normalitzat). 

 
Programa B- drets bàsics, cicle de vida i discapacitat 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

2021/0009109 F62635859 TEB BARCELONA 
SCCL 

CONNECTAT@'T : ALFABETITZACIÓ 
DIGITAL 

Incompliment base 8: en cas de 
presentació de més d'un projecte 
de la mateixa entitat, la sol·licitud 
presentada amb posterioritat 
quedarà automàticament exclosa. 

2021/0008688 G08444671 FUNDACIO AMPANS 

La Greta i els seus amics necessiten 
persones com tu. Un conte infantil que 
explica la discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament a les escoles de 
primària, per fomentar la inclusió social. 

Incompliment base 2: no se 
subvencionaran actuacions o 
actes puntuals com exposicions, 
congressos, jornades, festes, 
publicacions, premis, estudis o 
investigacions. 

2021/0009006 G08691404 
ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES SORDES 
DE SABADELL 

Taller de gimnàstica funcional i de 
l'LSC per a persones sordes 

Incompliment de la base 7 en 
relació amb la base 9: no 
presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 
(Annex 1 del model normalitzat). 

2021/0008934 G08890725 

FEDERACIÓ 
D'ASSOCIACIONS DE 
GENT GRAN DE 
CATALUNYA (FATEC) 

LA RESIDENCIA ON A MI 
M'AGRADARIA ANAR A VIURE 

Incompliment base 6: entitat 
inclosa al Pla estratègic de 
subvencions 2021 de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social 
(Gerències de serveis de 
Benestar Social i d’Igualtat i 
Ciutadania). 
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NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

2021/0008710 G58246752 ASSOCIACIO DE 
VEÏNS DE VALLDAURA 

CUIDA MENT I COS.: PROMOCIÓ DE 
LA PARTICIPACIÓ SOCIAL DE LES 
PERSONES GRANS. ENVELLIMENT 
ACTIU. Fora de termini 

2021/0009644 G58580143 FUNDACIO PERE 
MITJANS 

SUPORT EN ACTIVITATS D'OCI I 
VACANCES PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT Fora de termini 

2021/0009064 G59460543 

FEDERACIÓ 
FRANCESC LAYRET 
COCEMFE 
BARCELONA 

ACCESSALIA - Serveis per una vida 
independent 

Incompliment base 6: entitat 
inclosa al Pla estratègic de 
subvencions 2021 de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social 
(Gerències de serveis de 
Benestar Social i d’Igualtat i 
Ciutadania). 

2021/0008772 G60062809 TEB FUNDACIÓ 
PRIVADA 

ESPAI DE REFLEXIÓ i ACCIÓ ÈTICA 
(ERAE) 

Incompliment base 8: en cas de 
presentació de més d'un projecte 
de la mateixa entitat, la sol·licitud 
presentada amb posterioritat 
quedarà automàticament exclosa. 

2021/0007678 G60935905 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL.LECTUAL DE 
GAVÀ ADISGA 

Aprenem de la Terra 

Incompliment de la base 7 en 
relació amb la base 9: no 
presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 
(Annex 1 del model normalitzat). 

2021/0009023 G61482659 

FUNDACIÓ PRIVADA 
CATALANA PER A LA 
PARÀLISI CEREBRAL 
(FCPC) 

Suport i atenció integral a les persones 
afectades de paràlisi cerebral, les 
persones cuidadores informals i els 
seus familiars 

Incompliment base 6: entitat 
inclosa al Pla estratègic de 
subvencions 2021 de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social 
(Gerències de serveis de 
Benestar Social i d’Igualtat i 
Ciutadania). 

2021/0008262 G62123484 PALLAPUPAS 
Pallapupas amb les persones que 
viuen amb demència i/o altres malalties 
en un centre de atenció a la gent gran 

Incompliment base 8: en cas de 
presentació de més d'un projecte 
de la mateixa entitat, la sol·licitud 
presentada amb posterioritat 
quedarà automàticament exclosa. 

2021/0005805 G66160656 ASSOCIACIÓ 
GUEOPIC 

GUEOPIC per a les persones amb 
dificultats comunicatives i diversitat 
funcional 

Incompliment de la base 7 en 
relació amb la base 9: no 
presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 
(Annex 1 del model normalitzat). 

2021/0008289 G66589029 FUNDACIO EL XIPRER 
VALLES ORIENTAL 

Formació en Integració i prelaboral per 
a joves nouvinguts 

Incompliment de la base 7 en 
relació amb la base 9: no 
presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar 
(Annex 1 del model normalitzat). 

 
Programa C- Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència 
 

NÚM. EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

2021/0010032 G01992957 
ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA 
PROYECTO AMAL 

Curs de castellà i català en línia, 
modalitat telèfon mòbil, per a 
persones adultes immigrades i 
sol·licitants de protecció 
internacional. 

  
Incompliment Base 6: No 
s’acredita la personalitat 
jurídica legalment constituïda.  
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NÚM. EXPEDIENT CIF ENTITAT NOM PROJECTE MOTIU EXCLUSIÓ 

2021/0008880 G01764471 
ASSOCIACIÓ PER LA 
FORMCIÓ VIRTUAL I 
PRESENCIAL - FOVIP 

PLATAFORMA MULTILINGÜE 
DE DETECCIÓ DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA EN DONES 
MIGRANTS 

  
Incompliment Base 6: No 
s’acredita la personalitat 
jurídica legalment constituïda.  
 

2021/0008863 G01932615 

ASSOCIACIÓ WISE 
DONES 
EMPODERADES PER 
L’ESPORT 

Empoderament i drets de les 
dones i persones LGTBI a través 
de l'esport inclusiu 

Incompliment Base 2: No es 
subvencionaran actuacions o 
actes puntuals com 
exposicions, congressos, 
jornades, festes, 
publicacions, premis, estudis 
o investigacions. 

2021/0008687 G65383721 CENTRE EURO 
AFRICA 

Mujer africana. Ayer, hoy y 
mañana. 

Incompliment Base 2: No es 
subvencionaran actuacions o 
actes puntuals com 
exposicions, congressos, 
jornades, festes, 
publicacions, premis, estudis 
o investigacions. 

2021/0010106 G08952939 CASAL LAMBDA Social Lambda 

 Incompliment Base 8: En cas 
de presentació de més d'un 
projecte per la mateixa 
entitat, la sol·licitud 
presentada amb posterioritat 
quedarà automàticament 
exclosa. 

2021/0010079 G66133497 DONA CANÇÓ Dinamització artistes Dona Cançó 

 Incompliment Base 8: En cas 
de presentació de més d'un 
projecte per la mateixa 
entitat, la sol·licitud 
presentada amb posterioritat 
quedarà automàticament 
exclosa. 

2021/0010076 G66133497 DONA CANÇÓ Coral Performance MeToo 

 Incompliment Base 8: En cas 
de presentació de més d'un 
projecte per la mateixa 
entitat, la sol·licitud 
presentada amb posterioritat 
quedarà automàticament 
exclosa. 

2021/0010055 MARÍA GABRIELA Talleres de género 

 Incompliment de la Base 7 
en relació amb la Base 9: No 
presentació de la memòria 
del projecte/activitat a 
realitzar (Annex 1 del model 
normalitzat). 

2021/0010345 V63628606 
ASOCIACIÓN 
PUENTE CENTRO 
CULTURAL ARABE 

Activitats d´integració social per a 
immigrants 

 Incompliment de la Base 7 
en relació amb la Base 9: No 
presentació de la memòria 
del projecte/activitat a 
realitzar (Annex 1 del model 
normalitzat). 

 
Quart.-  DISPOSAR la despesa total de dos milions tres-cents noranta mil sis-cents 
quaranta-quatre euros amb quatre cèntims (2.390.644,04.-€), desglossats de la següent 
manera:  
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- 600.644,97 € a càrrec a l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901 del 
pressupost de la corporació per a l’any 2021. 

- 1.299.999,87 € a càrrec a l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901 del 
pressupost de la corporació per a l’any 2021. 

- 489.999,20.-€ a càrrec a l’aplicació pressupostària G/60000/23110/48900 del 
pressupost de la corporació per a l’any 2021. 

 
Cinquè.- APROVAR l’atorgament d’una bestreta del 70 % de l’import concedit a les 
entitats que tot seguit es relacionen: 
 
Programa A- Cures en la comunitat 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT IMPORT 

BESTRETA 
2021/0008218 G59986299 NEXE FUNDACIÓ PRIVADA      13.126,00 €  
2021/0009061 G64570617 ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT        5.950,00 €  
2021/0009294 G58176363 ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ      11.744,32 €  

2021/0007902 G64177421 APRENEM, ASSOCIACIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LES 
PERSONES AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA      11.744,32 €  

2021/0009375 G65569659 ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AMB DISCAPACITAT DEL BAIX 
MONTSENY        6.671,00 €  

2021/0008201 G65469645 CENTRE DE RECURSOS AUTISME BARCELONA (CRAB) 
FUNDACIÓ        5.107,07 €  

2021/0009281 G58276072 ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON        3.426,91 €  

2021/0009460 G65008245 ASSOCIACIÓ CATALANA DE DÈFICITS IMMUNITARIS 
PRIMARIS        1.530,32 €  

2021/0008643 G63930499 FUNDACIÓ PRIVADA AVAN            725,62 €  

2021/0009226 G65525180 SERVEI D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA ST. JOAN DE DÉU 
FUNDACIÓ            725,62 €  

2021/0008317 G67482174 ASSOCIACIÓ TIÁM. INTERVENCIÓ EN DEMÈNCIES            714,78 €  
2021/0008926 G60424900 ASSOCIACIÓ NATURA I SALUT (NATSAL)            703,96 €  

 
Programa B- drets bàsics, cicle de vida i discapacitat 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT IMPORT 

BESTRETA 
2021/0008223 G60515012 ANDI DOWN SABADELL        7.319,37 €  
2021/0009349 G61884359 FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA        7.000,00 €  

2021/0008935 G65472011 OBERTAMENT, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA LLUITA 
CONTRA L'ESTIGMA EN SALUT MENTAL        6.994,06 €  

2021/0008608 G60531100 ACIDH - ASSOCIACIÓ CATALANA D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ        5.427,03 €  

2021/0006221 G63539571 FUNDACIÓ APADO        5.427,03 €  
2021/0008923 G64778962 ASSOCIACIÓSOCIO CULTURAL RADIO NIKOSIA        5.297,81 €  

2021/0008316 G60171063 ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL TOTS SOM SANTBOIANS        5.168,60 €  

2021/0008438 G60229846 FUNDACIÓ PRIVADA FORMACIÓ I TREBALL        5.168,60 €  

2021/0009328 G61797197 ASSOCIACIÓ D'EMPRESES AMB FINALITAT SOCIAL 
"ENTREM-HI"        5.168,60 €  

2021/0009457 G63785273 ASSOCIACIÓ MECAL        5.168,60 €  
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NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT IMPORT 

BESTRETA 

2021/0008724 G58190786 ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS DE MITJANS 
AUDIOVISUALS DE CATALUNYA        4.006,97 €  

2021/0008472 G58500786 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT        3.220,00 €  
2021/0009145 G58020124 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES        3.956,25 €  
2021/0009575 G61258935 CLUB ESPORTIU ESBONAT I AMISTAT BARCELONA        3.905,52 €  

2021/0008737 G67425249 ASSOCIACIÓ PDA BULLYING (PREVENCIÓ, DETECCIÓ I 
ACTUACIÓ)        3.905,52 €  

2021/0005911 G58711037 ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA        2.437,92 €  
2021/0006465 G59342170 ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE        2.437,92 €  
2021/0007318 G60605318 AACIC. ASSOCIACIO CARDIOPATIES CONGÈNITES        2.437,92 €  
2021/0009318 G62564372 FUNDACIÓ ANA RIBOT DURAN        2.437,92 €  
2021/0009080 G65809600 ASSOCIACIÓ EMAÚS RURAL D'ACCIÓ SOCIAL        2.437,92 €  

2021/0008996 G66398835 ASSOCIACIO DE FAMILIES AFECTADES PEL SINDROME 
ALCOHOLIC FETAL (AFASAF-FASD)        2.437,92 €  

2021/0007616 G65149601 ASSOCIACIÓ DE SORDCECS DE CATALUNYA 
(ASOCIDECAT)        2.372,03 €  

2021/0008261 G62123484 PALLAPUPAS        2.306,14 €  
2021/0008593 G64147184 FUNDACIÓ INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL (IRES)        2.306,14 €  
2021/0006464 G59551119 CEMFIS - CENTRE DE PERSONES AMB DISCAPACITAT        2.100,00 €  
2021/0008947 G59516062 AMPA ESCOLA REL SCCL        1.412,47 €  

2021/0009650 G61959417 SUPORT CASTELLAR SALUT MENTAL (SUPORT 
CASTELLAR S M)        1.412,47 €  

2021/0007332 G64925571 FUNDACIÓ CORAVANT        1.412,47 €  
2021/0008204 G62343959 FUNDACIÓ PRESME        1.392,01 €  
2021/0009139 G62728183 FUNDACIÓ PRIVADA ARED        1.392,01 €  
2021/0008867 G67210062 COL·LECTIU SÍSIFO        1.392,01 €  
2021/0007177 G60701000 GAIS POSITIUS            735,09 €  
2021/0008897 G65449704 ASSOCIACIÓ TEA ASPERGER OSONA            735,09 €  
2021/0008532 G08882318 FUNDACIÓ NOUXAMFRÀ            724,12 €  
2021/0009007 G67124529 ASSOCIACIÓ CATALANA DE TERÀPIA AMB GOSSOS            724,12 €  
2021/0008518 G59898502 FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA            713,15 €  

2021/0009464 G60688157 ASSOCIACIÓ LLIGAM PER A LA INSERCIÓ SOCIAL DE 
DONES            713,15 €  

 
Programa C- Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència 
 

NÚM. 
EXPEDIENT CIF ENTITAT IMPORT BESTRETA 

2021/0008185 G08855827 MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME 1.913,64 €  

2021/0009433 G67063206 FUNDACIÓ CONTORNO URBANO 
 

 1.333,98 € 
 

2021/0010072 G66204660 XARXA D'ENTITATS D'ACCIÓ SOCIAL I 
COMUNITÀRIA (XEASC) 

 2.503,07 € 
 

 
Condicionar el pagament de la bestreta a l’acceptació de la subvenció per part del 
beneficiari/ària. 
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La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per l’entitat beneficiària pel transcurs 
d’un mes a partir del dia següent a la publicació en el BOPB de la resolució de concessió 
sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.  
 
Sisè.- ADVERTIR que els terminis d’execució i justificació previstos a les Bases 5 i 23 
de les Bases específiques de la convocatòria són els següents: 
 

 Període d’execució: entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 
 Període de justificació: entre el 10 de gener de 2022 i el 3 de març de 2022, amb 

un període de justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2021, per aquells 
supòsits en que el projecte/activitat, objecte de la subvenció, estigui totalment 
executat abans de la finalització del període d’execució (31 de desembre de 2021).  

 
Aquesta justificació haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) 
omplint el formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel 
representant legal de l‘entitat, mitjançant un dels mecanismes previstos per la 
política de signatura de la Diputació de Barcelona (vegeu: 
https://seuelectronica.diba.cat/requisitTecnologics.asp#sistemes) i adjuntant els 
models normalitzats de justificació de la despesa que, segons el programa, es 
podran trobar a: 
 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2021 
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2021 
 
Sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix 
l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà de 
comunicar a la Gerència de Benestar Social, mitjançant correu electrònic adreçat 
a gs.benestars@diba.cat i a registre.general@diba.cat la tramesa efectuada i 
adjuntant el comprovant de la presentació, el mateix dia de la seva presentació, o 
en tot cas, abans de la finalització del termini establert en la convocatòria per a la 
presentació de les justificacions 

 
Setè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vuitè.- PUBLICAR la resolució de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) en el termini de deu dies des de la resolució i publicar-la, també, en 
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.” 
 

https://seuelectronica.diba.cat/requisitTecnologics.asp#sistemes
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) dona la paraula a la vicepresidenta quarta, 
senyora Parlon (PSC-CP) per comentar el punt número 4, sobre l’aprovació del Pla 
Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-2030.  
 
La senyora Parlon diu: Apuntar, en relació amb el punt 4, l’esforç que s’ha fet per part 
de tot l’equip, tant de l’àmbit d’ODS i participació ciutadana com de l’àmbit de planificació 
d’aquesta Diputació, especialment la Marina Espinosa, la Maria Garcia, la Beatriz 
Santiago i la Clara Finazzi, per tenir aquest document. I ho volia remarcar perquè la 
nostra corporació va prendre el compromís d’alinear la seva acció de govern i la seva 
acció institucional al desplegament de l’Agenda. Aquesta és una primera versió d’aquest 
document. I si s’han fixat els diputats i les diputades, fa constar que és l’acció 1.0 perquè 
la idea és anar-lo actualitzant i adequant, tant pel que fa al marc de referència com al 
marc cooperatiu, al compliment d’aquest compromís. Suposa un esforç molt important 
per part de tot l’equip tècnic d’aquesta Diputació i, per tant, considerava important que 
era necessari destacar-ho i agrair aquesta tasca i aquest esforç.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió essent 
les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per 
la secretària que en dona fe. 
 
 
 
 
 
 
 




