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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 14 DE JULIOL DE 2022 

 
El 14 de juliol de 2022, a les 11 hores, es reuneix a la Sala Prat de la Riba de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera convocatòria, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, 
senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència del 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 Pere Pons i Vendrell (JUNTS), Marc Verdaguer Montanyà 
(JUNTS), Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS), senyora Eva Maria Menor Cantador 
(PSC-CP), senyors Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Josep Monràs i Galindo 
(PSC-CP), senyores Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández 
(JUNTS), 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 senyora Maria Rosa Boladeras i Domingo (TxT). 

 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 

 
Hi assisteixen, també, 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 vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado 
(PSC-CP), la vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), 
els diputats senyors Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Valentí Junyent Torras (JUNTS), 
Rubén Guijarro Palma (PSC-CP) i Xavier Garcia Albiol (PP), i les diputades senyores 
Pilar Díaz Romero (PSC-CP) i Laura Pérez Castaño (ECG), així com l’interventor 
general, senyor Josep Abella Albiñana. 
 
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 30 de juny de 2022. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en 
relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda per l’Ajuntament 
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de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, per al manteniment en comú del lloc 
de treball d’intervenció de classe segona (Exp. núm. 2022/16993). 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 85/2022, de 25 de 
març, dictada en el procediment abreujat núm. 408/2018-E, interposat pel senyor 
XXX, en desestimar la demanda promoguda per la part recurrent contra el Decret 
dictat el 12 de juliol de 2018, pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de 
reposició presentat contra la resolució dictada el 16 d’abril de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats (Exp. 
núm. 2018/0019926). 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, núm. 21/2022, de 25 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 403/2018-A, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats (Exp. núm. 2018/0019954). 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 

Decret ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 23/2022, de 28 de març, 
dictat en el procediment abreujat núm. 448/2018-B, interposat pel senyor XXX, 
en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del procediment 
judicial, sense imposició de costes, de la demanda promoguda contra la 
Resolució de 19 d’octubre de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada 
pel recurrent (Exp. núm. 2019/0005103). 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 

Decret ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 75/2022, de 28 d’abril, 
dictat en el procediment abreujat núm. 406/2020-M2, interposat per la senyora 
XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de l’Àrea 
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de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs de 
reposició formulat envers Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva 
banda, desestimava la petició de la recurrent de ser nomenada funcionària de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0003925). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8651, de 29 de juliol de 2021, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 345/2020-C, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0005864). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3995, de 8 d’abril de 2022, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 593/2021-2B, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2022/0007604). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6840, de 7 de juny de 2022, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 219/2022-F, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 25 de febrer de 2022, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que declarà extingida, a 
partir del 28 de febrer de 2022, la relació funcionarial de la part recurrent amb la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0014018). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5134, de 4 de maig de 2022, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 574/2021-1A, interposat pel 
senyora XXX contra el Decret de la Presidència núm. 8810, de 8 d’octubre de 
2021, que desestimà el recurs de reposició formulat envers el Decret de 29 de 
juliol de 2021 que, per la seva banda, desestimava la reclamació patrimonial 
núm. 68/19 formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 17 
de juliol de 2019 en la carretera BV-5001, a l’altura del PK 6,800 (Exp. núm. 
2022/0007561). 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment, la revocació parcial, per import de 445,88 €, en relació amb la 
subvenció de 79.982,35 €, atorgada al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, 
projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les 
exportacions d’armes europees”, subvencionat en el marc de la convocatòria per 
a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció dels drets 
humans en l’àmbit internacional, 2017 (AJG 547/18) (Exp. núm. 2018/4963). 

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

inicial i parcial per import total de 17.890,03 €, i acceptar la renúncia de 
10.359,10 €, en relació amb la subvenció de 59.768 €, atorgada a l’associació 
Xarxa Consum Solidari, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24 de 
novembre de 2016, per finançar el projecte “Fortalecimiento del modelo de 
desarrollo ecológico local a través de la puesta en valor del patrimonio 
agrobiodiverso y productivo del canton Cotacachi (Provincia de Imbabura, 
Ecuador) (Exp. núm. 2016/5973). 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la Ciutadania Global any 2023-
2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre (Exp. núm. 2022/0014853). 

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

concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2022 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2022 (Exp. núm. 2022/2052). 

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

de conveni entre la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per a la 
col·laboració en el desenvolupament i el finançament de la contractació dels 
serveis de creativitat i dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional 
de la campanya sobre l’accés als espais naturals protegits per a l’any 2022 (Exp. 
núm. 2022/16235). 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya, 
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mitjançant el Departament de Recerca i Universitats, i la Fundació Institució dels 
Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), per a la promoció del coneixement 
i la innovació pública en els espais del recinte Escola Industrial (Exp. núm. 
2022/16296). 

 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Coneixes les 
biblioteques municipals?» per un import de 312 €, IVA inclòs. (Exp. núm. 
2022/3662). 

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

redistribució de la despesa dels ajuts concedits en el marc del Programa 
específic de Resiliència local 2.0 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0003689). 

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

liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa d'ajuts per a 
emergències municipals amb termini de justificació fins al 31 de març de 2022, 
per un import total de 51.720,13 €. (Exp. núm. 2020/1571). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació del 

subministrament consistent en la subscripció de llicències Microsoft, sota la 
modalitat "Enterprise Agreement Subscription", per a la Diputació de Barcelona 
(Exp. núm. 2021/0023888). 

 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar el contracte 

relatiu a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, 
de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, l'Organisme de Gestió 
Tributaria 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). 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació 

relativa a l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació 
de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la Diputació de 
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Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de 
publicitat i comunicació (dividit en 3 lots) (Exp. núm. 2021/0017872). 

 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reclamar danys i perjudicis 

a l’empresa AURA ENERGIA, SL derivats de la resolució del contracte 
corresponent al Lot 2 (Subministrament elèctric de baixa tensió -BT- que inclou 
Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-), de la contractació conjunta del 
Subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació 
de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic (Exp. núm. 
2018/0011507). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
24. AMETLLA DEL VALLÈS L’. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès, per a finançar l'actuació local “Reposició xarxa 
clavegueram”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0014968). 

 
25. AMETLLA DEL VALLÈS L’. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 90.000 €, a l'Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès, per a finançar l'actuació local “Obres escola Bertí i escola 
Els Cingles. Anualitat 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0014969). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 658.513,10 €, a l'Ajuntament de 
Castellcir, per a finançar l'actuació local “Construcció escola "La Popa", al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0015753). 

 
27. PREMIÀ DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.000 €, a 
l'Ajuntament de Premià de Mar, per a finançar l'actuació local “2022/2/6001/6 
Adequació Nau 1 Fàbrica del Gas”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0015200). 

 
28. SÚRIA. 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 Súria, per 
a finançar l'actuació local “Obres enderroc de l’edifici anomenat Cal Pau”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0015683). 
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Programa de Crèdit Local 
 
29. BADALONA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència  

concedir una subvenció, per import de 619.956,68 €, a l'Ajuntament de 
Badalona, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0014970).  

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

concedir una subvenció, per import de 40.033,71 €, a l'Ajuntament de Calella, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014120).  

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

concedir una subvenció, per import de 56.821,26 €, a l'Ajuntament de La 
Llagosta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0014343).  

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

concedir una subvenció, per import de 83.281,87 €, a l'Ajuntament de Martorell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014201).  

 
33. SANT JUST DESVERN. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 46.291,50 €, a l'Ajuntament 
de Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0014203).  

 
34. SANT SADURNÍ D’ANOIA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 56.479,81 €, a l'Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0014190).  

 
35. SUBIRATS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 4.837,91 €, a l'Ajuntament de Subirats, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0013991).  

 
36. VILANOVA DEL CAMÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 29.414,57 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
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Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0013420).  

 
Subdirecció d’Edificació 
 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’actualització de 

preus del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet” 
(P16MD1844), aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de 31 de 
març de 2022, de la qual resulta un pressupost de Projecte per import de 
16.058.224,26 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
3.372.227,09 €, ascendeix a un import total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, i 
aprovar la refosa del Projecte aprovat inicialment amb la present actualització de 
preus (Exp. núm. 2018/0003473). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Vint-i-sisena edició (Exp. núm. 
2022/14816). 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i 
materials, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0021179). 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 

modificat “de Sanejament de paviment, any 2022 Zona Occidental i Oriental (2 
Lots)” (Exp. núm. 2022/3008). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

convocatòria i les Bases específiques per a la concessió de subvencions, en 
règim de concessió directa amb concurrència, per a la consolidació i el 
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desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de 
Barcelona per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/14060). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

inicial i de manera parcial, de la subvenció atorgada a l’Associació Cívico 
Cultural Vic Bang Jazz Cava en el marc de la convocatòria destinada a finançar 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2021, es proposa revocar 
770 € dels 2.400 € concedits (Exp. núm. 2021/4082). 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar les actuacions a 
realitzar a la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, per les 
federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura 
popular i tradicional, per un import de 149.995 € (Exp. núm. 2022/2218). 

 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 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 a la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats culturals sense finalitat 
de lucre, per un import de 349.971,19 € (Exp. núm. 2022/2219). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs material "Nexes, atenció a la soledat no 
desitjada de persones grans", en règim de concurrència competitiva, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/14575). 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm. 
202220225120013143 de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis Socials 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 2022 (Exp. núm. 
2022/0003827). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de juny de 2022.- Per la 
senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 30 de juny de 2022, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en 
relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda per l’Ajuntament 
de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, per al manteniment en comú del lloc 
de treball d’intervenció de classe segona (Exp. núm. 2022/16993).- 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: 
 

“L’Ajuntament de Moià ha presentat un ofici davant del Registre electrònic general de 
la Diputació de Barcelona, en data 20 de juny de 2022, mitjançant el qual sol·licita el 
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de dissolució de 
l’agrupació constituïda per l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, 
per a la dissolució de l’agrupació per al manteniment en comú del lloc de treball de 
d’intervenció de classe segona. 
 

En data 4 de juliol de 2022 l’Ajuntament de Moià ha tramès un complement de 
documentació a instàncies d’aquesta corporació. 
 

Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita dissolució. 
 

Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.l) de la Refosa núm. 1/2022, 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. 1388/22, de 
14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, 
de 26 de maig (BOPB de 31 de maig). 
 

Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
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corporació en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda per 
l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, per al manteniment en comú 
del lloc de treball d’intervenció de classe segona, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda per 
l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, per a la dissolució de 
l’agrupació per al manteniment en comú del lloc de treball de d’intervenció de classe 
segona 
 
1. Antecedents 
 
L’Ajuntament de Moià ha presentat davant del Registre de la Diputació de Barcelona, en 
data 20 de juny de 2022, la sol·licitud de l’informe preceptiu en l’expedient que està tramitant 
relatiu a la dissolució de l’agrupació formada per l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal 
del Moianès, per al manteniment en comú del lloc de treball d’intervenció de classe segona, 
reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de 
la subescala intervenció tresoreria, categoria d'entrada. 
 
La documentació tramesa conté: 
 
- certificat de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Moià celebrat el 15 de juny de 2022, 
aprovant inicialment l’expedient de dissolució de l’agrupació del municipi de Moià i el Consell 
Comarcal del Moianès, per al manteniment en comú del lloc de treball d’Intervenció de 
classe segona, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, de la subescala intervenció tresoreria, categoria d'entrada. En l’esmentat 
certificat es dona fe que l’acord ha estat aprovat per unanimitat del nombre legal de 
membres 
 
- certificat de l’acord pres pel Ple del Consell Comarcal del Moianès celebrat el 13 de juny 
de 2022, aprovant inicialment l’expedient de dissolució de l’agrupació del municipi de Moià i 
el Consell Comarcal del Moianès, per al manteniment en comú del lloc de treball 
d’Intervenció de classe segona, reservat a personal funcionari d'Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, de la subescala intervenció tresoreria, categoria d'entrada. 
En l’esmentat certificat es dona fe que l’acord ha estat aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Amb posterioritat i a requeriment d’aquesta secretaria, l’Ajuntament de Moià ha presentat 
documentació complementària en data 4 de juliol de 2022: 
 
- memòria de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Moià, signada en data 2 de juny de 2022, relativa 
a les causes que justifiquen la necessitat de la dissolució de l’agrupació  
 
- informe-proposta de secretaria de l’Ajuntament de Moià, de data 2 de juny de 2022, donant 
conformitat a l’inici del procediment referenciat. 
 
2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
A efectes de la procedència del present informe, l’article 12 del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
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Local con habilitación de caràcter nacional, que va entrar en vigor el 18 de març de 2018, i 
que deroga, entre d’altres, el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs 
de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
estableix que correspon a les Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, 
acordar la dissolució de les agrupacions d’entitats locals per al manteniment en comú dels 
llocs d’intervenció i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les 
corporacions locals interessades o d’ofici per la comunitat autònoma, donant audiència a les 
entitats afectades i amb l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal corresponent. 
 
En conseqüència, es considera procedent l’emissió del present informe atès que ens trobem 
en el tràmit de dissolució d’una agrupació d’entitats locals per al sosteniment en comú del 
lloc d’intervenció. 
 
3. Circumstàncies que concorren per a la dissolució de l’agrupació del municipi de 
Moià i del Consell Comarcal del Moianès, per al sosteniment en comú del lloc 
d’intervenció de classe segona 
 
L’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes 
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 
locals de Catalunya, disposa: 
 
“4. El conseller o la consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb 
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció 
atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.” 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Moià ha emès una memòria justificativa en la que es 
determina que les causes que justifiquen la dissolució de l’agrupació són: 
 
a) que les circumstàncies que van motivar la creació de l’agrupació han desaparegut. Així, 

es justifica que l’any 2018 l’Ajuntament de Moià sol·licità l’acumulació de les funcions 
esmentades per la greu situació econòmica que passava el consistori, havent-se adoptat 
la mesura de l’agrupació per al sosteniment del lloc de treball d’Intervenció com a forma 
de reduir despeses. Actualment l’Ajuntament ha revertit la situació econòmica i pot 
disposar d’un lloc de treball d’interventor a jornada completa de forma independent. 

 
b) les dificultats per cobrir el lloc de treball agrupat. La memòria efectua un recorregut per 

les diferents convocatòries realitzades per a la cobertura del lloc en les diferents formes 
de provisió previstes legalment i finalment disposa: 

 
“... i s’ha constatat durant aquest període que és inviable cobrir aquest lloc de treball 
agrupat de les dues entitats en règim d’acumulació pel volum de feina que suposa i tenint 
en compte que la dedicació del règim d’acumulació està limitat en un 30% de la retribució 
que es rep en el lloc d’origen, i que assimilat a la jornada, aquesta dedicació no permet 
cobrir les necessitats de les dues entitats l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal.” 

 
Per tot això, la memòria conclou que la situació econòmic - financera de l’Ajuntament de 
Moià li permet disposar d’un lloc de treball d’interventor a jornada completa i de forma 
independent, el que els hi porta a tramitar la dissolució de l’agrupació. 
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És criteri reiterat d’aquesta corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ens locals disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 
 
4. Inici del procediment de dissolució de l’agrupació de municipis per al sosteniment 
en comú del lloc de treball d’intervenció 
 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que ja s’ha fet esment en 
aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant l’acord de les entitats locals interessades 
de dissoldre l’agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball.  
 
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la 
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. La mateixa previsió es fa a l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. En aquest sentit, d’acord amb els certificats emesos 
per l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, els acords plenaris ha estat 
aprovats per unanimitat del nombre legal de membres que integren el Ple de la corporació. 
 
5. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.l), de la Refosa núm. 1/2022 
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. 1388/22, de 14 
de febrer, (BOPB de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig 
(BOPB de 31 de maig). 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement l’expedient de dissolució de l’agrupació formada per les 
entitats locals de l’Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès per al sosteniment 
en comú del lloc de treball d’intervenció de classe segona. 
 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de Moià i al Consell Comarcal 
del Moianès, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
de la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 85/2022, de 25 de 
març, dictada en el procediment abreujat núm. 408/2018-E, interposat pel senyor 
XXX, en desestimar la demanda promoguda per la part recurrent contra el Decret 
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dictat el 12 de juliol de 2018, pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de 
reposició presentat contra la resolució dictada el 16 d’abril de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats (Exp. 
núm. 2018/0019926).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, per Sentència núm. 85/2022, 
de 25 de març, recaiguda en el procediment abreujat núm. 408/2018-E, ha desestimat 
la demanda promoguda pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 
2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució 
dictada el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent. 
 
El senyor XXX interessava la percepció del premi o millora pels anys de servei 
previstos en l'article 30 de l'Acord de condicions del personal de Diputació de 
Barcelona. El Jutjat ha desestimat la demanda en entendre que el premi constitueix un 
increment retributiu no previst ni permès per la normativa d’aplicació.  
 
Aquesta sentència és ferma i contra ella no es pot interposar cap recurs ordinari, de 
conformitat amb el que disposa l’article 81.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 85/2022, de 25 de març, recaiguda en el 
procediment abreujat núm. 408/2018-E, favorable als interessos de la Diputació, en 
desestimar la demanda promoguda pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de 
juliol de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
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de la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la 
resolució dictada el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, núm. 21/2022, de 25 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 403/2018-A, interposat per la 
senyora XXX, en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 16 d’abril de 
2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats (Exp. núm. 2018/0019954).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
21/2022, de 25 de març, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha declarat 
la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el 
procediment abreujat núm. 403/2018-A, interposat per la senyora XXX contra la 
Resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la 
recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 25 de març de 
2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, ha posat fi a la via 
judicial de forma favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret ferm núm. 21/2022 dictat el 25 
de març pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 403/2018-A, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, en 
tenir per desistida a la senyora XXX i declarar la terminació del procediment judicial 
sense imposició de costes, en la demanda promoguda contra la Resolució de 12 de 
juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 23/2022, de 28 de març, 
dictat en el procediment abreujat núm. 448/2018-B, interposat pel senyor XXX, en 
tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del procediment 
judicial, sense imposició de costes, de la demanda promoguda contra la 
Resolució de 19 d’octubre de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel 
recurrent (Exp. núm. 2019/0005103).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant Decret núm. 
23/2022, de 28 de març, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha declarat 
la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el 
procediment abreujat núm. 448/2018-B, interposat pel senyor XXX contra la Resolució 
de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 28 de març de 
2022 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, ha posat fi a la via 
judicial de forma favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona. 
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L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 
 

Primer.  DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret ferm núm. 23/2022, dictat el 28 
de març pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 448/2018-B, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, en 
tenir per desistit al senyor XXX i declarar la terminació del procediment judicial sense 
imposició de costes, en la demanda promoguda contra la Resolució de 19 d’octubre de 
2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat 
contra el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 
del Decret ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 75/2022, de 28 d’abril, 
dictat en el procediment abreujat núm. 406/2020-M2, interposat per la senyora 
XXX, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs de 
reposició formulat envers Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva 
banda, desestimava la petició de la recurrent de ser nomenada funcionària de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0003925).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant Decret  
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núm. 75/2022, de 28 d’abril, ha acordat tenir per desistida a la part recurrent i ha 
declarat la terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes en el 
procediment abreujat núm. 406/2020-M2, interposat per la senyora XXX contra la 
resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el 
recurs de reposició formulat envers decret dictat el 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició de la recurrent de ser nomenada funcionària de 
carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
El desistiment de la part recurrent, acordat pel decret ferm dictat el 28 d’abril de 2022 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, ha posat fi a la via judicial 
de forma favorable als interessos de la Diputació de Barcelona.   
 
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, per delegació de la 
Presidència, segons l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació 
de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada 
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret ferm núm. 75/2022, dictat el 28 
d’abril pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 406/2020-M2, que ha estat favorable als interessos de la Diputació en 
tenir per desistida a la senyora XXX i declarar la terminació del procediment judicial, 
sense imposició de costes  en la demanda interposada contra la resolució de 6 de 
març de 2020 de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició 
formulat envers decret dictat el 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, 
desestimava la petició de la recurrent de ser nomenada funcionària de carrera i titular 
de la plaça que ocupa. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8651, de 29 de juliol de 2021, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
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de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 345/2020-C, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre 
de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0005864).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant decret d’11 de 
març de 2021, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 345/2020-C, procediment 
abreujat interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2020, 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 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 345/2020-C, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la 
sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3995, de 8 d’abril de 2022, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 593/2021-2B, interposat per la 
senyora XXX contra la resolució de 6 de març de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre 
de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2022/0007604).- La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 10 de 
març de 2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui, com a part 
demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 593/2021-2B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat envers el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava les peticions 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionaria de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 593/2021-2B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 6 de març de 2020 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició interposat envers el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava les peticions 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionaria de carrera i titular de la plaça que ocupa. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
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representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6840, de 7 de juny de 2022, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 219/2022-F, interposat pel senyor 
XXX contra la resolució de 25 de febrer de 2022, de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que declarà extingida, a 
partir del 28 de febrer de 2022, la relació funcionarial de la part recurrent amb la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0014018).- La Junta resta assabentada del 
present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant ofici de data 25 
de maig de 2022, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 219/2022-F, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 25 de febrer de 2022 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que declara extingida, a partir del 28 de febrer de 2022, la 
relació funcionarial del senyor de Pablo amb la Diputació de Barcelona. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de 
la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 219/2022-F, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra la resolució de 25 de febrer de 2022 de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona que declara extingida, a partir del 28 de febrer de 2022, la 
relació funcionarial del senyor XXX amb la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5134, de 4 de maig de 2022, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 574/2021-1A, interposat pel 
senyor XXX contra el Decret de la Presidència núm. 8810, de 8 d’octubre de 2021, 
que desestimà el recurs de reposició formulat envers el Decret de 29 de juliol de 
2021 que, per la seva banda, desestimava la reclamació patrimonial núm. 68/19 
formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 17 de juliol de 
2019 en la carretera BV-5001, a l’altura del PK 6,800 (Exp. núm. 2022/0007561).- 
La Junta resta assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona, com a part demandada, en el procediment ordinari núm. 574/2021-1A, 
interposat pel senyor XXX contra el Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona de 8 d’octubre de 2021 que desestima el recurs de reposició formulat 
envers el Decret de 29 de juliol de 2021 que, per la seva banda, desestimava la 
reclamació patrimonial núm. 68/19 formulada pels danys derivats de l’accident de 
trànsit ocorregut el 17 de juliol de 2019 en la carretera BV-5001, a l’altura del  
PK 6,800. 
 
2. Sobre l’assumpte objecte d’aquest recurs, es va tramitar l’expedient administratiu de 
reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 68/19 (exp. núm. 2019/0019515) que 
va finalitzar mitjançant el Decret de la Presidència de Diputació núm. 8810, de 29 de 
juliol de 2021, que va desestimar la sol·licitud formulada pel recurrent qui, 
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posteriorment, va interposar recurs de reposició que també va ser desestimat per 
Decret núm. 10947, de 8 d’octubre de 2021. 
 
3. El decret que resol l’expedient de reclamació patrimonial, i el posterior que ha resolt 
el recurs de reposició que s’hi va interposar, van desestimar la sol·licitud del recurrent 
en apreciar que no havia quedat acreditada l’existència de nexe causal entre el 
funcionament del servei públic i els danys soferts pel reclamant sobre la base dels 
raonament següents:  
 
a) La causa dels danys no ha estat una conservació defectuosa de la carretera sinó la 

conducció del recurrent poc atenta a l’estat i les circumstàncies de la via en un 
moment puntual.  

 
b) La presència de pedres, terra i fang que havia en la calçada és un fet sobtat i 

puntual provocat per motius aliens al funcionament del servei de manteniment de la 
via, com són els meteorològics (episodis de forta pluja), davant dels quals la 
Diputació com a titular de la carretera i responsable de la seva neteja, conservació i 
manteniment no va tenir temps material d’evitar. 

 
c) Un cop la Diputació va rebre l’avís de la incidència, l’actuació del servei de 

manteniment, en tot cas, es correspon amb els criteris de funcionament establerts 
pel protocol d’actuació que té aprovat la corporació que li permet actuar amb 
rapidesa i immediatesa davant les incidències que li són comunicades prèviament.  

 
4. D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a l’esmentada 
personació, com a part demandada, per la qual cosa procedeix designar lletrat perquè 
es faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 
5. Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta Diputació ha de citar la 
companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en 
tant que la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb 
aquesta companyia. 
 
6. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb 
l'apartat 2.4.a) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.02.2022. 
 
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre 
delegació de signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, 
diputada adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER com a part demandada davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu  
núm. 574/2021-1A, procediment ordinari, interposat pel senyor XXX contra el Decret 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8810, de 8 d’octubre de 2021, 
que desestima el recurs de reposició formulat envers el Decret núm. 10947, de 29 de 
juliol de 2021, que per la seva banda, desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial núm. 68/19 formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit ocorregut 
el 17 de juliol de 2019 en la carretera BV-5001, a l’altura del PK 6,800. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits i en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, així com en les 
instàncies superiors en què pugui derivar. 
 
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A. 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment, la revocació parcial, per import de 445,88 €, en relació amb la 
subvenció de 79.982,35 €, atorgada al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, 
projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les 
exportacions d’armes europees”, subvencionat en el marc de la convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a 
entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció 
dels drets humans en l’àmbit internacional, 2017 (AJG 547/18) (Exp. núm. 
2018/4963).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
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aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
En data 30 de novembre 2017, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar, 
mitjançant acord 626/17, les Bases reguladores generals i específiques de la 
convocatòria per a l’atorgament de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats sense ànim de lucre i altres per donar suport a accions de 
promoció dels drets humans en l’àmbit internacional any 2017 amb codi de 
convocatòria 201720175120009443, que van ser publicades al BOPB de data 20 de 
desembre 2017. 
 
El termini per resoldre la convocatòria es va ampliar mitjançant acord 206/2018 de la 
Junta de Govern d’aquesta corporació de data 10 de maig de 2018. 
 
En data 8 de novembre 2018, mitjançant acord 547/18 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009443 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a 
accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional 2017. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria el 
projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les 
exportacions d’armes europees” del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs va rebre 
una subvenció per import de SETANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS 
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (79.982,35). 
 
El termini d’execució establert a la sol·licitud del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, 
i aprovat mitjançant l’acord de la Junta de Govern 547/18, era de l’1 de setembre de 
2018 al 31 d’agost de 2020. 
 
En data 28 de març de 2019, mitjançant acord 132/19 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la modificació del termini d’execució de les accions de 
promoció dels drets humans subvencionades en el marc d’aquesta convocatòria. El 
nou termini d’execució, per al projecte subvencionat al Centre d’Estudis per la Pau JM 
Delàs, es va establir del 15 de desembre de 2018 al 14 de desembre de 2020.  
 
Tanmateix el còmput del termini d’execució es va suspendre el 14 de març de 2020 
amb la declaració de l’estat d’alarma motivat per la crisi sanitària provocada pel  
Covid 19 i es va reprendre l’1 de juny de 2020, i així es va fer constar al decret 1176 
de data 17 de febrer de 2021 de la Presidència de la corporació. El termini d’execució, 
una vegada aixecada la suspensió de 79 dies derivada de l’Estat d’Alarma, va quedar 
fixat del 15 de desembre de 2018 al 3 de març de 2021, mantenint el termini de 
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justificació en tres mesos des de la data de finalització del termini d’execució (Base 
específica 19). 
 
La Base Específica 19 de la convocatòria va disposar que les subvencions atorgades 
havien de justificar-se mitjançant un informe parcial, que hauria de presentar-se com a 
mínim en 12 mesos a comptar des de l’inici del termini d’execució del projecte i 
justificar el 70% de la subvenció rebuda fins al moment, i un informe final que hauria 
de presentar-se en el termini de tres mesos des de la finalització del projecte.  
 
De conformitat al punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el primer 
pagament corresponent al 60% de la subvenció atorgada s’havia de realitzar a 
l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. En data 28 de desembre de 2018 es 
va efectuar el primer pagament a l’entitat per valor de 47.989,41 euros. 
 
Així mateix de conformitat al punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament per import de 23.994,71 euros, del 
30% de la subvenció, es tramitaria una vegada rebuda i comprovada la justificació 
d’almenys el 70 % del primer pagament. En data 29 de juliol de 2020 es va efectuar 
aquest segon pagament a l’entitat, ja que l’entitat va justificar despesa per import de 
41.491,85 euros.   
 
L’últim pagament del 10%, 7.998,23 euros, es va reservar com a saldo un cop 
comprovada la justificació final. 
 
El Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs en data 3 de juny de 2021, dins de termini, va 
presentar la justificació final del projecte subvencionat, afegint documentació 
complementaria l’1 de juliol de 2021. 
 
En la comprovació d’aquesta justificació es van identificar mancances i en data 19 de 
d’octubre de 2021 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va notificar a l’entitat 
un requeriment per tal que les esmenés. En data 28 d’octubre de 2021, dins de termini, 
l’entitat va presentar part de les esmenes per la seu electrònica, i en data 28 de febrer 
de 2022 i 5 de maig de 2022 va presentar la resta de documentació per esmenar la 
justificació. Segons consta a l’informe de l’òrgan gestor, el retard en la presentació de 
part de la documentació justificativa va ser motivat per la demora que va patir l’entitat 
beneficiaria en l’obtenció dels justificants de l’entitat sòcia Escola Cultura Pau (centre 
d’investigació per la pau que pertany a la Universitat Autònoma de Barcelona), degut a 
l’atac informàtic sofert per la Universitat Autònoma de Barcelona en data 11 d’octubre 
de 2021. 
 
L’entitat beneficiaria va aportar en la justificació final l’Annex E (pressupost executat), 
amb un cost total del projecte de 103.185,53 euros dels quals es van imputar 
79.982,35 euros a la subvenció de la Diputació: 41.491,85 euros imputats i acceptats a 
la justificació parcial (37.932,92 euros de despesa directa 3.558,93 de despesa 
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indirecta) i 38.490,50 euros a la justificació final (35.212,81 euros de despesa directa i 
3.277,69 euros de despesa indirecta). 
 
L’informe de tancament i revocació parcial de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament, de data 15 de juny de 2022, conclou que un cop revisada tota la 
documentació justificativa de la subvenció aportada es constata la realització de les 
activitats del projecte i la seva contribució als resultats i objectius previstos. No 
obstant, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, considera que  persisteixen 
mancances que impliquen que una part de la despesa imputada a la subvenció de la 
Diputació de Barcelona es consideri no elegible.  
 
En concret es tracta de les següents despeses, de les partides recursos humans i 
altres, imputades a la subvenció per l’entitat sòcia Escola Cultural de Pau: 
 

 Partida recursos Humans: les nòmines del mes de març 2020 imputades, números 
11 (Tècnic de recerca, 2.921,81 euros) i 15 (Tècnic de gestió i coordinació, 1.528,18 
euros) a l’annex B, comporten, respectivament, 110,34 euros i 52,05 euros relatius 
a un increment salarial corresponent a nòmines dels mesos de gener i febrer de 
2020. Atès que no s’han imputat al projecte les nòmines de gener i febrer 2020 
d’aquests assalariats, no es pot acceptar la imputació d’aquesta part de les nòmines 
del mes de març 2020. Es considera per tant que l’import total de 162,39 euros no 
es elegible.  
 

 Partida altres: despesa número 29 de l’Annex B (2.5 Enviaments internacionals 
públic. / 2.6 Enviaments locals, 283,49 euros imputats a la subvenció de la 
Diputació). Es tracta de dos despeses per enviaments postals a través de la 
Societat Estatal Correos i Telègrafs on no es pot comprovar que l’emissor de la 
transferència hagi estat l’entitat sòcia, ja que es va presentar un extracte bancari al 
qual no es visualitza el titular del compte bancari. Aquesta despesa, per valor de 
283,49 euros, també es considera no elegible. 

 
Tenint en compte l’anterior, el total de la despesa directa que l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament considera correctament justificada per Centre d’Estudis per la 
Pau JM Delàs, entre la justificació parcial i la justificació final, es de 72.699,85 euros 
(37.932,92 euros de la justificació parcial i 34.766,93 euros de la justificació final). A 
aquest import, s’ha d’afegir l’import de les despeses indirectes imputades per l’entitat, 
6.836,62 euros, les quals l’òrgan gestor considera elegibles al no superar el màxim del 
10% del total de despeses directes justificades, 7.269,9 euros, segons l’indicat a la 
Base Específica 16.4 de la convocatòria.  
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament conclou informant i proposant:   
 

 Que el total de despesa directa elegible és de 72.699,85 euros. 

 Que el total de despeses indirectes que l’entitat imputa a la Diputació de Barcelona, 
6.836,62 euros son elegibles d’acord amb les condicions de la Base Específica 16.4 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de la convocatòria 201720175120009443 (A 626/17) que estableix que no poden 
superar el 10% de la despesa directa a càrrec de la subvenció de la Diputació de 
Barcelona. 

 Que el total de despesa elegible a càrrec de la Diputació de Barcelona tenint en 
compte tant la despesa directa com indirecta és de 79.536,47 euros  (72.699,85 
euros + 6.836,62 euros). 

 Que del total de subvenció atorgada 79.982,35 euros proposa es revoquin 445,88 
euros (79.982,35 euros – 79.536,47 euros ). 

 Que, vist que la despesa elegible proposada és de 79.536,47 euros i que els 
pagaments avançats al beneficiari sumen l’import de 71.984,12 euros, restaria un 
saldo pendent de pagament que, inicial i provisionalment, es fixa en 7.552,35 euros, 
condicionat al que es determini un cop transcorregut el tràmit d’audiència. 

 
En conseqüència, tenint amb compte tot l’anteriorment exposat i d’acord amb l’informe 
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 15 de juny de 2022, es 
proposa procedir a la revocació inicial i parcial d’un total de 445,88 euros respecte dels 
79.982,35 euros atorgats al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs per al projecte 
“Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les exportacions 
d’armes europees”, subvencionat en la convocatòria 201720175120009443 per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció dels drets humans en 
l’àmbit internacional 2017( A 547/18). 
 
Vist d’una banda que l’import correctament justificat es fixa inicial i provisionalment en 
79.536,47 euros i la suma dels imports avançats a l’entitat és de 71.984,12 euros, en 
el moment de l’aprovació definitiva d’aquesta revocació parcial, es farà efectiu el tercer 
i últim pagament, que inicial i provisionalment, es fixa en 7.552,35 euros en concepte 
de saldo.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord amb les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres per 
donar suport a accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional, any 
2017, aprovades mitjançant acord 626/17 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de 30 de novembre de 2017 (codi: 201720175120009443). 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de 
la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
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Vist l’article 37.1 lletra c) LGS, en relació amb el punt 8 de l’art. 30 LGS, sobre 
l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, i amb l’article 31 
de LGS sobre les despeses que es consideren subvencionables.  
 

Vist l’article 48.1 lletra c) de la OGS al regular que la Diputació de Barcelona pot 
revocar totalment o parcialment la subvenció concedida en el cas que el beneficiari, 
entre altres supòsits, no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les 
despeses subvencionables previstes, i l’article 41.1 OGS que determina les condicions 
d’elegibilitat de les subvencions així com l’article 48.3 OGS en relació amb el tràmit 
d’audiència. 
 

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 3.3.b) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 16 de 
febrer de 2022. 
 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de QUATRE-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (445,88) amb relació a la 
subvenció de SETANTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS (79.982,35) atorgada al Centre d’Estudis per la Pau JM 
Delàs per al projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm 
les exportacions d’armes europees”, subvencionat en el marc de la convocatòria 
201720175120009443 per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de 
promoció dels drets humans en l’àmbit internacional, 2017 (AJG 547/18), de 
conformitat amb l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de 
data 15 de juny de 2022 que consta a l’expedient.  
 
Segon. CONCEDIR al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs un termini d’audiència de 
quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
presenti les al·legacions, i d’altres elements de prova, que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar 
la revocació definitiva. 
 
Tercer. NOTIFICAR la resolució precedent al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
inicial i parcial per import total de 17.890,03 €, i acceptar la renúncia de 
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10.359,10 €, en relació amb la subvenció de 59.768 €, atorgada a l’associació 
Xarxa Consum Solidari, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24 de 
novembre de 2016, per finançar el projecte “Fortalecimiento del modelo de 
desarrollo ecológico local a través de la puesta en valor del patrimonio 
agrobiodiverso y productivo del canton Cotacachi (Provincia de Imbabura, 
Ecuador) (Exp. núm. 2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
El 24 de novembre de 2016 es va aprovar mitjançant Acord núm. 265/16 de la Junta 
de Govern l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a 
entitats dels municipis de la província de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament. En aquest dictamen s’atorga l’import de 59.768,00 
euros a l’entitat Xarxa de Consum Solidari per a la realització del projecte 
“Fortalecimiento del modelo de desarrollo ecológico local a través de la puesta en valor 
del patrimonio agrobiodiverso y productivo del canton Cotacahi (Província de 
Imbabura, Ecuador). 
 
Un cop rebuda la carta d’acceptació per part de l’entitat (núm. registre 1600066155 de 
25 de desembre de 2016), es va fer efectiu el primer pagament, del 50% (29.884,00€). 
 
El 27 d’octubre de 2017, l’entitat va presentar per seu electrònica la justificació parcial 
del projecte per import de 25.923,10 euros. Després de fer-ne la revisió pertinent, es 
va comprovar que havia mancances esmenables, i l’11 d’abril de 2018 es va adreçar 
un requeriment d’esmenes. El 24 d’abril de 2018 l’entitat ve respondre al requeriment i 
el 13 de juliol va ampliar la seva resposta amb documentació complementària. El 5 de 
setembre de 2018, revisades i considerades com esmenades les mancances, es va 
emetre l’ordre per fer efectiu el segon pagament, del 40% (23.907,12€). 
 
El 13 de juliol de 2018 (núm. registre 1800018120), l’entitat va sol·licitar per registre 
general una pròrroga del període d’execució del projecte fins el 31 d’agost de 2019, 
motivada pel retard en el pagament de la segona bestreta de la subvenció. 
 
L’11 de desembre de 2018, mitjançant Decret núm. 13539 de la Presidència delegada 
d’Àrea d’Atenció a les Persones, es va convalidar la prorroga del termini d’execució 
sol·licitada, fins al 31 d’agost de 2019, i es va aprovar la pròrroga d’ofici del termini de 
justificació final del projecte fins el 15 de gener de 2020. 
 
El 16 de juliol de 2020 es va adreçar a l’entitat un requeriment per a la presentació de 
la justificació final, ja que el termini havia finalitzat, amb pròrroga ja aprovada, el 15 de 
gener d’aquell any, donant a l’entitat 15 dies hàbils per presentar-la. El 5 d’agost de 
2020, dins de termini, l’entitat va presentar per seu electrònica la documentació 
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justificativa final del projecte (núm. registre 2040062652) per import de 49.729,50 
euros. Posteriorment, l’entitat va entregar documentació complementària. 
 
Un cop revisada la justificació presentada, es va comprovar que aquesta contenia 
mancances esmenables i es va adreçar un requeriment el 8 de novembre de 2021. El 
20 de novembre, l’entitat va entrar per seu electrònica (núm. Registre 2021101141179) 
la documentació de resposta al requeriment, i el 22 de novembre de 2021 va presentar 
per seu electrònica (núm. registre 2021101141515) documentació complementària, i 
va entregar físicament, per registre general (núm. registre 202110141333), un CD amb 
annexos i fonts de verificació.  
 
El 2 de desembre de 2021, l’entitat va presentar per seu electrònica (núm. registre 
202110146455) una carta de renúncia per import de 10.359,10 euros, corresponent a 
despeses no executades. 
 
Finalment, el 15 de març de 2022, l’entitat va presentar per seu electrònica (núm. 
registre 2022100443316) els Annexos A, B i C, ja que havia detectat un error en els 
imports justificats ja que les despeses indirectes superaven el 7% de les despeses 
directes de la subvenció, tal com estableix el punt 16.5 de les bases de la 
convocatòria. 
 
Així doncs, de la revisió del conjunt de la documentació justificativa aportada en relació 
amb la realització de les activitats no s’accepten les següents despeses d’acord amb 
els motius exposats en el quadre següent: 
 

Partida 
Núm. 

Despesa 
Creditor Concepte Import 

Motiu pel qual no 
s’accepta 

2.1 Consultoria 
agrobiodiversidad 

2.1.1 XXX 
Encuestas 
inventario 

agrobiodiversidad 
932,87€ 

No s’accepta la totalitat 
de la despesa ja que 
l’autoria de l’inventari 
no coincideix amb el 
creditor de la factura. 

El document 
l’assumeix la 

UNORCAC, però no 
s’esmenta a XXX. 

2.1 Consultoria 
agrobiodiversidad 

2.1.2 XXX 
Inventario 

agrobiodiversidad 
1.868,29€ 

No s’accepta la totalitat 
de la despesa ja que 

l’autoria de l’inventari no 
coincideix amb el 

creditor de la factura. El 
document l’assumeix la 

UNORCAC, però no 
s’esmenta a XXX.  
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Partida 
Núm. 

Despesa 
Creditor Concepte Import 

Motiu pel qual no 
s’accepta 

2.3 Consultoria 
conocimiento 

tradicional 
2.3.1 XXX 

Inventario 
agrobiodiversidad 

560,49€ 

No s’accepta la totalitat 
de la despesa ja que 

l’autoria de l’inventari no 
coincideix amb el 

creditor de la factura.  El 
document l’assumeix la 

UNORCAC, però no 
s’esmenta a XXX. 

2.2 Consultoria, 
cuentos, leyendas 

2.2.1 XXX 
Consult. Cuentos y 

Conoc. Tradic. 
1.480,66€ 

Manca comprovant de 
pagament (fotocòpia del 

xec i apunt bancari) i 
documentació de 

presentació i pagament 
dels impostos. 

No s’accepta la totalitat 
de la despesa ja que 

l’autoria de l’inventari no 
coincideix amb el 

creditor de la factura.  El 
document l’assumeix la 

UNORCAC, però no 
s’esmenta a XXX. 

2.3. Consultoría 
Conoc Tradicional 

2.3.1 XXX 
Consult. Cuentos y 

Conoc. Tradic. 
925,41€ 

Manca comprovant de 
pagament (fotocòpia 

del xec i apunt bancari) 
i documentació de 

presentació i pagament 
dels impostos. 

No s’accepta la totalitat 
de la despesa ja que 
l’autoria de l’inventari 
no coincideix amb el 
creditor de la factura.  

El document 
l’assumeix la 

UNORCAC, però no 
s’esmenta a XXX 

A1. Recursos 
Humans 

1.1.1 a 
1.3.6 

XXX / 
XXX / 
XXX 

Salaris 7.358,82€ 

Manca comprovant de 
pagament de les 

nòmines, i el 
comprovant de 
pagament dels 

impostos és il·legible. 

2.9 Impresión 
Prom. Patrim 

2.9.1 XXX 
Impresión 1000 

hojas promoc. Pat. 
925,41€ 

Manca comprovant de 
pagament (fotocòpia 

del xec i apunt bancari) 
i documentació de 

presentació i pagament 
dels impostos. 
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Partida 
Núm. 

Despesa 
Creditor Concepte Import 

Motiu pel qual no 
s’accepta 

2.10. Diseño Ruta 
Turística 

2.10.1 i 
2.10.2 

XXX 
Diseño de rutas 

turísticas 
1.036,46€ 

Manca comprovant de 
pagament (fotocòpia 

del xec i apunt bancari) 
i documentació de 

presentació i pagament 
dels impostos. 

No s’accepta la totalitat 
de la despesa ja que 
l’autoria de l’inventari 
no coincideix amb el 
creditor de la factura. 

El document 
l’assumeix la 

UNORCAC, però no 
s’esmenta a XXX. 

3.2.Alim. Talleres 
leyendas 

3.2.1 i 
3.3.2 

OCMAC 
Alimentació Taller  
Agrobiodiversitat 

288,14€ 
Manca comprovant de 

pagament. 

2.12 Consultoria 
plan de 

salvaguardias y 
elaboración 
propuesta 
ordenanza 

2.12.2 
Consorcio 

Toisan 
Consultoria del Plan 

de Salvaguardas 
1.343,10€ No hi ha factura 

Total 16.719,65€  

 
L’entitat justifica un import de 49.408,90 euros, dels quals 46.176,54 euros 
corresponen a les despeses directes. Partint d’aquest import, no es consideren 
elegibles 16.719,65 euros. Per tant, l’import de despeses directes acceptades de 
29.456,89 euros i l’import de despeses indirectes ascendeix a 2.061,98 euros, 7% de 
les despeses directes, sent la despesa total acceptada de 31.518,87 euros. 
 
Atès que la subvenció atorgada era de 59.768 euros, dels quals l’entitat renúncia a 
10.359,10 euros, Xarxa Consum Solidari havia de justificar en el marc de la present 
subvenció l’import de 49.408,90 euros. Tanmateix, vist que la despesa finalment 
acceptada és de 31.518,87 euros, correspon revocar l’import de 17.890,03 euros, 
resultant de la diferència entre l’import a justificar (49.408,90€) i l’import acceptat 
(31.518,87€). 
 
Malgrat l’entitat justifica correctament 31.518,87 euros dels 59.768 euros atorgats, 
executa activitats relatives a la realització de la fira de llavors i la fira gastronòmica a 
nivell provincial; l’elaboració del material de difusió del patrimoni gastronòmic; 
l’elaboració del Pla de Salvaguardes, d’acord amb la guia metodològica del Ministeri 
de Patrimoni; i, l’aprovació en dos debats i emissió de l’ordenança declarant patrimoni 
cultural d’agrobiodiversitat el territori de les comunitats del Cantó de Cotacahi pel 
Consell Municipal, les quals es troben correctament executades de manera que es 
compleixen els objectius del projecte de la subvenció atorgada aconseguint la millora 
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de les capacitats de les comunitats del cantó de Cotacahi per incidir sobre els titulars 
d’obligacions –Municipi de Cotacahi- en la defensa del dret a la conservació 
d’agrobiodiversitat i els coneixements tradicionals i pràctiques ancestrals que hi estan 
vinculades. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat i d’acord amb l’informe 
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament amb data 15 de juny de 2022, es 
proposa procedir a la revocació inicial i parcial d’un total de 17.890,03 euros i a 
l’acceptació de la renúncia de l’entitat de l’import de 10.359,10 euros, respecte dels 
59.768 euros atorgats a l’entitat Xarxa Consum Solidari, per al projecte 
“Fortalecimiento del modelo de desarrollo ecológico local a través de la puesta en valor 
del patrimonio agrobiodiverso y productivo del canton de Cotacachi (Província de 
Imbabura, Ecuador). 
 
Un cop transcorregut el termini d’al·legacions i analitzades les mateixes, si s’escau, es 
procedirà a l’aprovació de la revocació definitiva i determinació de l’import del 
reintegrament que correspongui, el qual és fixat provisionalment pel centre gestor en la 
quantitat de 22.272,25 euros, que es correspon a la diferència entre l’import pagat a 
l’entitat (53.791,12€) i l’import correctament justificat (31.518,87€). 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
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). 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Barcelona publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig 
de 2017. 
 
Vist l’article 37.1 lletra c) LGS, en relació amb el punt 8 de l’art. 30 LGS, sobre 
l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, i, concretament, 
l’article 31.1 LGS relatiu a les despeses subvencionables, així com el Títol III del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (en endavant RLGS). 
 
Vist l’article 48.1 lletra c) de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, publicat al BOPB de 9 de maig de 2017 (OGS) al regular que la Diputació 
de Barcelona pot revocar totalment o parcialment la subvenció concedida en el cas 
que el beneficiari, entre altres supòsits, no hagi justificat adequadament la totalitat de 
l’import de les despeses subvencionables previstes a la convocatòria, i l’article 41.1 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

OGS que determina les condicions d’elegibilitat de les subvencions, així com l’article 
48.3 OGS en relació amb el tràmit d’audiència. 
 
Vist en darrer terme, que segons l’establert a l’apartat 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2022, 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret núm. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022, l’adopció d’aquesta resolució és 
competència de la Junta de Govern. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, la revocació inicial i parcial, per import de DISSET MIL VUIT-
CENTS-NORANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS (17.890,03€), en relació amb la 
subvenció de CINQUANTA NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA VUIT EUROS 
(59.768 €) per al projecte “Fortalecimiento del modelo de desarrollo ecológico local a 
través de la puesta en valor del patrimonio agrobiodiverso y productivo del canton de 
Cotacahi (Provincia de Imbabura, Ecuador”, atorgada per Acord núm. 265/16 de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en règim de concurrència competitiva, 
a l’associació Xarxa Consum Solidari, de conformitat amb l’informe elaborat per 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 15 de juny de 2022 que consta a 
l’expedient. 
 
Segon. CONCEDIR a l’associació Xarxa Consum Solidari un termini d’audiència de 
quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
presentin les al·legacions, i d’altres elements de prova, que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat cap al·legació, es procedirà a 
tramitar la revocació definitiva. 
 
Tercer. ACCEPTAR la renúncia parcial per import de DEU MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB DEU CÉNTIMS (10.359,10 €), presentada per 
l’associació Xarxa Consum Solidari, en relació amb la subvenció atorgada per al 
projecte “Fortalecimiento del modelo de desarrollo ecológico locals a través de la 
puesta en valor del patrimonio agrobiodiverso y productivo del canton Cotacachi 
(Provincia de Imbabura, Ecuador). 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’associació Xarxa Consum Solidari.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la Ciutadania Global any 2023-
2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre (Exp. núm. 2022/0014853).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22.1 de la LGS. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Relacions 
Internacionals, per tal de donar compliment als seus objectius estratègics, es proposa 
fomentar activitats d’interès públic o social destinades a donar suport a projectes que 
tinguin per objectiu la promoció de l’educació per a la ciutadania global (ECG en 
endavant) a la província de Barcelona, que involucrin agents educatius d’aquests 
municipis i treballin la complementarietat i les sinergies amb les accions que en aquest 
àmbit impulsen els ens locals. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’UN MILIÓ 
(1.000.000) EUR, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb la 
distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació: 
 

 VUIT-CENTS MIL (800.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2023 i, 

 

 DOS-CENTS MIL (200.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2024. 

 
Sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de la naturalesa 
jurídica dels beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/45330 d’ambdós pressupostos. 

 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
de l’Ordenança. 
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS, a l’article 19.2 
de l’Ordenança, i a l’article 6 del Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es 
regulen la base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la 
resta d’ajuts públics (publicat al BOE núm. 77 de 30 de març de 2019), així com 
l’establert a 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 en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i ajudes públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020) procedeix publicar el 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist l’establert a l’article 123.4 del ROAS i a l’article 9.2 de l’Ordenança, s’especifica 
que el percentatge de les subvencions proposades supera el 50% del cost de 
l’activitat, i que com a màxim, es podrà atorgar el 80% del cost total de l’activitat. 
Aquest percentatge es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la 
convocatòria. Les entitats sense ànim de lucre, les societats cooperatives sense ànim 
de lucre, les universitats publiques, instituts o centres de recerca universitaris públics 
que treballen en el camp de la cooperació al desenvolupament tenen una liquiditat 
limitada que fa poc viable establir un percentatge inferior. D’altra banda, i atenent la 
naturalesa de les actuacions, altres administracions, com ara la Generalitat de 
Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona, estableixen per aquestes subvencions 
percentatges de finançament entre el 80% i el 90% del cost total. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Atès que l’article 88.2 del RLGS permet, amb caràcter general, realitzar pagaments 
anticipats, en els termes i condicions de l’art. 34.4. LGS, en el supòsit de subvencions 
destinades a finançar projectes o programes d’acció social i cooperació internacional 
concedides a entitats sense ànim de lucre, quan aquestes no disposin de recursos 
suficients per finançar transitòriament l’execució de l’activitat subvencionada i vist que, 
es proposa la concessió de subvencions de cooperació al desenvolupament, i dins 
d’aquest àmbit, subvencions d’ECG, a entitats sense afany de lucre que no gaudeixen 
de liquidat suficient per avançar el pagament de totes les despeses previstes en els 
projectes ja que són entitats amb liquiditats limitades que deriven majoritàriament de 
fonts de finançament de caràcter finalista. 
 
En aplicació de l’article 42 del RLGS i de l’article 14.2 apartat d) de l’Ordenança, 
s’exonerarà a les entitats que resultin beneficiàries de prestar garanties, ja que els 
beneficiaris de les subvencions únicament seran entitats no lucratives, i també les 
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seves federacions, confederacions o agrupacions, que desenvolupen projectes d’acció 
social i cooperació internacional.  
 
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a 
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a 
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Vist el punt 3.3 lletra b) i lletra e) de la Refosa 1/2022, 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 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16 de febrer de, correspon a la Junta de Govern adoptar els acords que es 
proposen a continuació, per delegació de la Presidència i del Ple.  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència i del Ple, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria 202220225120013423, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la 
Ciutadania Global any 2023-2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i 
altres, el text íntegre de la qual és el següent:  
 
“ 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE 

SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A PROJECTES D’EDUCACIÓ PER A LA 
CIUTADANIA GLOBAL ANY 2023-2024 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013423 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
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2. Objecte  
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, instrucció, resolució, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a donar suport a projectes que tinguin per 
objectiu la promoció de l’educació per a la ciutadania global (ECG endavant) a la província 
de Barcelona, que involucrin agents educatius d’aquests municipis i treballin la 
complementarietat i les sinergies amb les accions que en aquest àmbit impulsen els ens 
locals. 
  
Són projectes d’educació per a la ciutadania global les propostes d’educació formal, no 
formal o informal que impulsin processos de promoció d’una ciutadania conscient, crítica i 
compromesa amb la promoció dels drets humans i el desenvolupament sostenible al món i 
amb la solidaritat internacional entesa des de la corresponsabilitat. 
 
Els projectes hauran encabir-se en alguna de les següents temàtiques i treballar-les des 
d’una dimensió internacional i un enfocament d’ECG que tingui en compte les desigualtats i 
interdependències nord-sud globals i els vincles local-global: 
 

- La defensa i promoció dels drets humans, amb especial atenció als col·lectius més 
vulnerabilitzats. 

- La construcció de pau i la prevenció de la violència. 
- La lluita contra les desigualtats de gènere. 
- La sostenibilitat econòmica i social dels models de producció i consum. 
- Les migracions i el dret al refugi. 
- L’emergència climàtica i sostenibilitat ambiental. 

 
3. Finalitat de les subvencions 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat una de les quatre dimensions des que es pot treballar des d’ECG: 
 

 La sensibilització de la ciutadania. Primer estadi de coneixement i conscienciació 
crítica sobre la realitat dels drets humans, la pau i el desenvolupament, per mitjà de la 
informació i la identificació afectiva amb altres i amb un focus en les desigualtats 
nord-sud globals. 

 

 La formació de la ciutadania en continguts, habilitats i valors. Procés a mig termini 
que parteix d’una proposta pedagògica i s’adreça a un públic concret per ampliar la 
comprensió i la visió crítica en relació amb les desigualtats nord-sud globals, les 
causes i conseqüències d’aquestes desigualtats en termes de vulneració de drets i 
desenvolupament humà i, finalment, les propostes de transformació. 

 

 La generació de coneixement (recerca). Anàlisi en profunditat de temàtiques 
relacionades amb les desigualtats nord-sud, la vulneració de drets humans i el 
desenvolupament humà sostenible que facilitin propostes de transformació. 
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 La incidència política i mobilització socials. Transformació de les polítiques per a que 
contribueixin de forma efectiva a la construcció de pau, la reducció de desigualtats 
nord-sud i la materialització dels drets humans. 

 
Amb independència de la dimensió de l’ECG i la temàtica de cada projecte, les propostes 
incorporaran una anàlisi de la forma com integren i impulsen els objectius transversals de la 
Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona: 
 

1. La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i interdependents i la 
dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos.  

2. La promoció de la governança democràtica amb especial atenció a l’àmbit local i els 
mecanismes de governança multinivell. 

3. El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes. 
4. La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la 

perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones. 
5. La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del 

desenvolupament des d’un enfocament territorial. 
 
Es valorarà segons el criteri 1 de la Base 10, els projectes que contemplin actuacions 
descentralitzades als municipis de la província de Barcelona i que treballin la 
complementarietat i les sinèrgies amb les accions d’educació per a la ciutadania global que 
impulsen els ens locals. 
 
En cap cas seran subvencionables propostes: 
 

• Encaminades a recaptar fons. 
• Encaminades a l’adopció o l’apadrinament 
• Encaminades a la recollida o compra d’equips i subministraments i el seu posterior 

transport o enviament a països del sud.  
• De caràcter exclusivament lúdic i/o festiu. 

 
4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període de l’1 de gener de 2023 al 31 de 
desembre de 2024, amb una execució mínima de 20 mesos. Aquest període podrà ser 
prorrogat, si es considera oportú i es sol·licita abans de la finalització del mateix, fins a un 
màxim de la meitat del període inicial.  

 
5. Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin alguna de les següents condicions: 

 
• De conformitat amb l’art. 11.1 LGS: De manera individual, entitats sense ànim de 

lucre, societats cooperatives sense ànim de lucre, universitats públiques, instituts o 
centres de recerca universitaris públics, legalment constituïdes, amb finalitats, objecte 
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o àmbit d’activitat que sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria, amb 
seu social o amb delegació permanent a la província de Barcelona i una estructura 
mínima que garanteixi la gestió del projecte. 

 
• De conformitat amb l’article 11.2. LGS: Associacions sense ànim de lucre o societats 

cooperatives sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb finalitats, objecte o 
àmbit d’activitat que sigui coherent amb l’objecte i finalitat de la convocatòria, que 
podran executar l’activitat objecte de la subvenció per sí mateixes i a través dels seus 
associats, els quals l’executaran en nom i per compte dels primers i tindran també la 
consideració de beneficiaris. Les entitats sol·licitants hauran de tenir seu social o 
delegació permanent a la província de Barcelona, i una estructura mínima que 
garanteixi la gestió del projecte. En aquests supòsits, de conformitat amb l’establert a 
la Base 6, es farà constar a la sol·licitud el compromís d’execució de l’entitat 
sol·licitant i la dels seus membres associats.  

 
• De conformitat amb l’article 11.3 LGS: Agrupacions sense personalitat jurídica entre 

qualsevol de les entitats definides en els punts anteriors, que compleixin amb els 
requisits que s’hi estableixen i que puguin executar l’activitat objecte de la subvenció. 
Aquestes agrupacions, de conformitat amb l’establert a la Base 6, faran constar a la 
sol·licitud els compromisos d’execució i l’import a aplicar per cadascun dels membres 
de l’agrupació, nomenaran un representant de la mateixa i es comprometran a no 
dissoldre’s fins que s’exhaureixi el termini de prescripció legalment establert. 

 
Així mateix s’informa a les persones que tinguin la condició de beneficiaris en virtut dels art. 
11.2 i 11.3 LGS que els resultarà d’aplicació la normativa següent: 
 

• Quant a la justificació: Hauran de justificar en els mateixos termes que el beneficiari 
principal de la subvenció (article 30.6 LGS); 

• Quant a la concertació de serveis entre els beneficiaris dels articles 11.2 i 11.3 LGS: 
s’aplicarà l’art. 29.7.d) LGS en relació amb l’art. 68.2.c) RLGS; 

• Quant a la responsabilitat solidària en supòsits de reintegrament: s’aplicarà l’art. 40.2 
LGS; 

• Quant a la responsabilitat sobre infraccions administratives: s’aplicarà l’article 53 LGS. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas de 
resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació d’estar 
al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats 
telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament 
exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 de 
l’Ordenança. 

 
6. Documentació a aportar 
 
La sol·licitud de subvenció, que serà individual, agrupada o a través d’associats, segons el 
cas, haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà 
signada pel representant legal amb signatura electrònica de l’entitat, i caldrà adjuntar la 
documentació següent : 
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1) Memòria del projecte a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 1 
del formulari de la sol·licitud de subvenció. 

 
2) Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 

2 i Annex 2 bis del formulari de la sol·licitud de subvenció.  
 
3) Annex 3 del formulari de la sol·licitud de subvenció, que inclou els següents 

compromisos: 
 

 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 
de beneficiari/ària d’acord a l’article 13 de la LGS. 

 
 Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció. 
 
 Declaració de compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar 

per l'òrgan concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General 
de la Diputació de Barcelona. 

 

 Declaració responsable indicant que l’entitat té una estructura mínima a la província 
de Barcelona que garanteixi la gestió del projecte. 

 

 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.  

 

 Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans 
de direcció o d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

 
4) Amb anterioritat a la resolució de concessió de la subvenció es sol·licitarà a les entitats 

que es proposin per ser beneficiaries, de conformitat amb la proposta de concessió de 
l’òrgan col·legiat previst a la Base 13, que en el termini de quinze dies hàbils presentin la 
documentació legal, tal com preveu l’article 23.4 de la LGS, i que consistirà en:  

 
a) Fotocòpia de l’escriptura de constitució i/o Estatuts en què han de constar les normes 

que regulen l’entitat.   
b) En el cas d’associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre, fotocòpia 

de la inscripció en el corresponent Registre Oficial. 
c) Fotocòpia de l’acord de creació de la universitat, institut o centre de recerca 

universitari públic. 
d) Fotocòpia del certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti el 

nomenament del càrrec que ostenta la representació legal del/de la sol·licitant o dels 
poders de representació o del nomenament del Rector o representant legal de la 
universitat, institut o centre de recerca universitari públic. 

 
La documentació esmentada en les lletres anteriors no es requerirà en el cas que ja 
s’hagi aportat anteriorment si s’indica l’expedient i l’òrgan gestor en què es va presentar i 
es declara que no s’ha produït cap canvi o variació respecte de la documentació 
corresponent. Així es farà constar a l’Annex 4 de la sol·licitud de subvenció tal com 
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preveu l’article 21.2 de l’OGS i l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPAC). 
 

5) En el cas que la peticionaria sigui una entitat que executi l’activitat per si mateixa i a 
través dels seus associats, s’ha de fer constar expressament a la sol·licitud mitjançant la 
presentació de l’Annex 5 del formulari de la sol·licitud del model normalitzat:  

 
 Els compromisos assumits per l’entitat i per cada associat. 
 L’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a l’entitat i cadascun dels associats, el 

quals tindran la consideració de beneficiàries.  
 
El membres associats hauran de presentar també l’Annex 3 del model normalitzat 
d’aquest tipus de sol·licitud.  
 

6) En el cas que la peticionària sigui una agrupació d’entitats de conformitat a l’article 11.3 
LGS, s’ha de fer constar expressament a la sol·licitud, mitjançant la presentació de 
l’Annex 5 del formulari de la sol·licitud de subvenció:  

 
 Els compromisos assumits per cada membre de l’agrupació. 
 L’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascuna de les entitats, les quals 

tindran la condició de beneficiàries. 
 El nomenament d’un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders 

suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a 
l’agrupació. 

 El compromís de no dissoldre’s com a agrupació mentre no s’hagi desenvolupat el 
projecte i no hagin transcorregut els terminis de prescripció previstos als articles 39 i 
65 de la LGS  

 
Els membres de l'agrupació hauran de presentar també la documentació esmentada en 
els punts 3, i 7 d’aquesta base. Si executen un import inferior als 10.000 EUR, no caldrà 
que en l’Annex 3 del model normalitzat omplin la declaració de la informació relativa a les 
retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en compliment d’allò previst a 
l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 

7) Darrera memòria d’activitats, que no podrà ser anterior 2020. 
 
8) Altra documentació que l’entitat consideri adequada per acreditar els criteris de valoració 

establerts, com per exemple declaració del/s ajuntament/s o consell/s comarcal/s de la 
província de Barcelona sobre l’adequació de la proposta a les polítiques locals 
municipals o sobre l’experiència de treball municipal previ.  

 
No s’acceptarà documentació lliurada mitjançant enllaços a pàgines web. 
 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de setembre de 2022 i 
finalitzarà el 15 de setembre de 2022.  
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Hi haurà una convocatòria única. 
 
Les entitats sol·licitants podran participar amb un màxim de dues sol·licituds de subvenció a 
aquesta convocatòria però com a mínim una d’elles haurà de ser de forma agrupada (art. 
11.3 LGS). Si les dues sol·licituds es presenten de forma agrupada, només en una d’elles 
podrà constar la mateixa entitat com a representant o apoderat únic de l’agrupació. 
 
En cas d’incomplir l’establert en el paràgraf anterior, la sol·licitud presentada amb 
posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 14.2) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la  
present convocatòria haurà de tramitar-se pel tràmit específic habilitat a la  
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona ubicat a la secció Tràmits de la  
ciutadania, entitats i empreses>Subvencions>Cooperació al Desenvolupament 
(https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/), omplint el formulari específic 
corresponent, que haurà de ser 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/requisitsTecnologics.asp#sistemes) i que 
anirà acompanyat de la documentació exigida a la Base 6. 
 
El detall dels mitjans de firma admesos (actualment: certificat electrònic amb targeta, 
certificat electrònic de software, idCAT mòbil i Cl@ve) s’especificaran a la fitxa descriptiva 
del tràmit. En tot cas, la firma electrònica haurà de ser la corresponent a la representació de 
l’entitat i no la firma electrònica personal del representant legal.  
 
Els models normalitzats dels annexos relacionats a la Base 6, podran trobar-se a 
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació corresponent, dirigir-se a 
la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres de la Diputació de 
Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per realitzar aquest 
tràmit, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els 
horaris i condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). 
Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques de conformitat amb l’article 16.4 de 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 Oficina de Cooperació al 
desenvolupament, mitjançant correu electrònic adreçat a o.cooperacio@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 sol·licituds. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/requisitsTecnologics.asp#sistemes
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, es podrà donar als sol·licitants un 
termini, que no pot excedir de deu dies hàbils, per a solucionar els defectes o omissions.  
 
L’òrgan gestor revisarà tota la documentació presentada per l’entitat, inclosos l’Annex 1, 
memòria de projecte, i Annexos 2 i 2 bis, pressupost previst per al projecte, de manera que 
si aquests documents presenten defectes esmenables seran també objecte de requeriment.  
 
El termini ha de ser el mateix per a tots els sol·licitants, amb la indicació que si no responen 
en el termini assenyalat s’entendran per desistits de la seva sol·licitud. 
 
Els següents incompliments es consideraran no esmenables i comportaran la inadmissió de 
la sol·licitud, prèvia resolució: 
 
a) La manca de presentació o de complementació de la memòria/projecte (Annex 1 del 

model normalitzat) o/i pressupost del projecte (Annex 2 i 2 bis del model normalitzat).  
b) El projecte/activitat que no s’ajusti a l’objecte i finalitat d’aquesta convocatòria previstos 

en les Bases 2 i 3. 
c) El projecte/activitat no tingui un termini d’execució mínim de 20 mesos, segons l’establert 

a la Base 4. 
d) En cas que la subvenció sol·licitada per a aquesta convocatòria excedeixi el 80% del 

cost total del projecte, d’acord amb la Base 12. 
e) L’incompliment de l'import individualitzat de les subvencions sol·licitades que ha de ser 

entre els 35.000 EUR i els 90.000 EUR, d’acord amb la Base 12. 
 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i d’esmenes, tots els projectes 
proposats per les entitats sol·licitants seran revisats a efecte de determinar la seva 
admissibilitat tot tenint en compte els requisits establerts a les bases. Les sol·licituds 
admeses seran objecte de valoració. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que 
obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 50 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Aquesta puntuació es distribuirà segons els següents criteris: 

 

CRITERI 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

Criteri 1. Pertinença  31 

1.1. Tractament dels objectius, àmbits temàtics i objectius transversals de la 
convocatòria i establiment de vincles entre l’àmbit local i el global.  

10 
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CRITERI 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

1.2. Anàlisi i adequació a les característiques específiques del context en 
què es realitza i la població a la qual s’adreça. 

9 

1.3. Grau de descentralització territorial de les accions proposades  6 

1.4. Grau de coordinació i complementarietat amb polítiques i accions 
locals d’educació per a la ciutadania global  

6 

Criteri 2. Metodologia  40 

2.1 Claredat i coherència de la matriu del projecte: Grau de concreció, 
proporcionalitat i adequació al context descrit dels objectius, resultats i 
activitats establerts al projecte.  

10 

2.2 Grau de detall i factibilitat del cronograma i del pla d'acció 8 

2.3. Concreció i adequació dels mecanismes de seguiment i avaluació 
proposats en relació amb els resultats i objectius previstos.  

6 

2.4 Incorporació d'elements d'aprenentatge o innovació respecte 
experiències anteriors  

4 

2.5 Grau en què els destinataris de l'acció tenen una participació activa en 
el desenvolupament de l’acció i es preveu la participació d'altres actors del 
territori vinculats a la problemàtica que es treballa 

6 

2.6. Incorporació dels objectius transversals a la metodologia d’actuació.   6 

Criteri 3. Viabilitat del projecte i sostenibilitat dels resultats. 29 

3.1. Grau d’adequació i proporcionalitat entre les despeses previstes, les 
activitats proposades i els resultats esperats. 

17 

3.2. Concreció i claredat en l’estratègia comunicativa  6 

3.3. Grau de sostenibilitat dels resultats obtinguts un cop finalitzi el projecte 6 

 
Per valorar el grau de descentralització (criteri 1.3), es tindrà en compte, entre d’altres 
elements, el nombre de cartes signades per ajuntaments, expressant el seu suport perquè el 
projecte es dugui a terme al municipi, presentades amb la sol·licitud. 
 

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà d’UN MILIÓ (1.000.000) EUR i anirà a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries i per les quanties màximes següents: 
 

 VUIT-CENTS MIL (800.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2023 i, 

 DOS-CENTS MIL (200.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2024. 
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Sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de l’entitat jurídica dels 
beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10102/92400/45330 d’ambdós 
pressupostos. 
 
12. Import individualitzat de les subvencions 
 
El percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80% del 
cost total dels projectes, raó per la qual el beneficiari haurà de garantir l’aportació d’almenys 
el 20% restant. Aquesta estructura pressupostària es comprovarà també amb la justificació 
final i, en cas que el cofinançament del beneficiari no arribi al 20%, la subvenció s’ajustarà 
consegüentment. 
 
Segons s’ha establert a la Base 8, les sol·licituds que superin el percentatge del 80% seran 
objecte d ’inadmissió. 
 
Aquest percentatge es justifica pel tipus d’entitats i actuacions objecte de la convocatòria. 
Les entitats sense ànim de lucre, universitats públiques, instituts o centres de recerca 
universitaris públics que treballen el camp de l’educació per al desenvolupament tenen una 
liquiditat limitada que fa poc viable establir un percentatge inferior. D’altra banda, i atenent la 
naturalesa de les actuacions, altres administracions, com ara la Generalitat de Catalunya o 
l’Ajuntament de Barcelona, estableixen per aquestes subvencions percentatges de 
finançament del 80% del cost total.  
 
Per a la determinació de l’import individualitzat de les subvencions se seguirà el 
procediment següent: 
 
Per determinar les sol·licituds subvencionades, aquestes s’ordenaran de major a menor 
segons la puntuació obtinguda d’acord amb la Base 10 i es procedirà a atorgar el 100% de 
l’import sol·licitat fins a l’esgotament del crèdit de la convocatòria. L'import individualitzat de 
les subvencions estarà entre els 35.000 EUR i els 90.000 EUR.  
 
Atès que s’atorgarà el 100% de l’import sol·licitat i que, en conseqüència, no hi haurà 
diferència entre l’import sol·licitat i l’atorgat (art. 27 LGS), no s’admetrà la reformulació de la 
sol·licitud una vegada atorgada la subvenció corresponent. 
 
En els casos en què hi hagi empat en la puntuació obtinguda i el crèdit sigui insuficient, 
tindran prioritat les accions que hagin obtingut una puntuació més elevada en el criteri 1.3 
de la Base 10 (Grau de descentralització).  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds 
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau. 
 
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 i estarà format per les 
següents persones: 
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• La Presidència de la Diputació de Barcelona, la qual, en el cas que no pugui assistir, 
serà substituïda per la diputada adjunta de Presidència i delegada per a les Relacions 
Internacionals; 

• El director de Relacions Internacionals;  
• La cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. 

 
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
 
Qualsevol dels anteriors membres pot ser substituït tant per un membre electe com per 
personal tècnic de la mateixa Àrea de Presidència sempre respectant els termes establerts 
en l’art. 22.3 de l’Ordenança.  
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 

 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des del dia següent a la data de tancament del període de presentació de les 
sol·licituds. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant BOPB) de 
l’acte de concessió substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de 
l’article 45 de la LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència 
competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també 
s’ha de publicar en el Tauler d’anuncis electrònic. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
Els beneficiaris hauran d’acceptar la subvenció així com les condicions imposades en la 
concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 10 dies 
hàbils a partir de la publicació de l’acord al BOPB.  
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15. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció, s’ s’escau. 
 
a] Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb 
l’establert a les presents bases, a la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determina la concessió. 
 
b] Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
c] No tenir deutes pendents de qualsevol naturalesa amb la Diputació de Barcelona 
 
d] Disposar dels libres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació 
mercantil i sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com també tots els estats 
comptables i registres específics exigits pels instruments reguladors de la concessió. 
 
e] Sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament, així com també a qualsevol altra actuació de comprovació i control 
financer que efectuï la Intervenció General de la Diputació de Barcelona i, si escau, a 
qualsevol altra comprovació que puguin dur a terme els òrgans de control competents. En el 
transcurs de totes aquestes actuacions els beneficiaris estan obligats a aportar tota la 
informació que els sigui requerida, inclús la documentació de suport a l’auditoria, en relació 
a la subvenció concedida. 
 
La detecció d'irregularitats greus o de falsedats en un informe que no haguessin estat 
posades de manifest en l'informe d'auditoria podrà donar lloc a la revisió dels informes 
anteriors, encara que en el seu moment s'haguessin donat com a vàlids a efectes de 
justificació. En aquest cas, el cost de l'auditoria no serà despesa subvencionable.  
 
f] Cofinançar, amb fons propis i/o de tercers, un mínim del 20% del cost total de l’actuació 
subvencionada. 
 
g] Conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions de les subvencions d’aquesta convocatòria, els 
documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els 
documents electrònics i de suport a l’auditoria. 
 
h] 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 l’Ordenança. 
 
i] Evitar, en tots els materials, imatges i documentació, que s’elaborin qualsevol tractament 
discriminatori per raó de gènere o identitat sexual, origen ètnic o racial, edat, creença o 
religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social, i en particular fer-hi un ús del 
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llenguatge no sexista ni androcèntric. Així mateix fomentaran els valors d’igualtat, la 
pluralitat de rols i la corresponsabilitat entre els homes i les dones. 
 
j) Incloure en tots els productes un paràgraf que digui que, “El contingut d’aquest (descripció 
del projecte) és responsabilitat exclusiva de (nom de l’entitat) i no reflecteix necessàriament 
l’opinió de la Diputació de Barcelona”. El centre gestor té la potestat d’excepcionar-ho en el 
cas que sigui documentació anterior a l’atorgament d’aquesta subvenció o en altres 
circumstàncies que ho justifiquin. 
 
k) Notificar a l’òrgan gestor de la subvenció les subvencions obtingudes amb posterioritat a 
la presentació de la sol·licitud.  
 
l) Donar compliment als deures de transparència derivats de la Llei 10/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern quan es donin els 
següents supòsits: 

 
- Si perceben subvencions o ajuts econòmics de més de 100.000 € anuals 
 
- Si almenys el 40% de llurs ingressos anuals procedeixen de subvencions o ajuts 

públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 €.   
 

m] Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan correspongui, en els supòsits previstos 
al títol XII de la OGS.  
 
L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta base i en la resta d’apartats de les 
bases reguladores poden donar inici a l’expedient de revocació de la subvenció i, si escau, a 
la corresponent sanció administrativa.  
 
16. Subcontractació 
 

Podrà subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets de 
l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el cost no superi el límit de 50% 
de l’import de la subvenció, sumant els preus de tots els subcontractes, i es respectin les 
limitacions de l’article 29 de la LGS. Caldrà que a la sol·licitud de subvenció identifiquin 
quines subcontractacions tenen previstes i per quin pressupost orientatiu.   
 
17. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà tal com s’estableix a continuació: 
 
- El primer pagament, d’un import del 80% de la subvenció, es tramitarà una vegada la 

Diputació de Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada, atès 
que en aquesta convocatòria concorren les circumstàncies regulades a l’article 88.2 del 
RLGS que permet, amb caràcter general, realitzar pagaments anticipats, en els termes i 
condicions de l’art. 34.4 LGS, en el supòsit de subvencions destinades a finançar 
projectes o programes d’acció social i cooperació internacional concedides a entitats 
sense ànim de lucre, quan aquestes no disposin de recursos suficients per finançar 
transitòriament l’execució de l’activitat subvencionada.  
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- El 20% restant es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada comprovada la 
justificació final de l’activitat subvencionada, es determinarà el pagament corresponent a 
l’excés justificat per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de l’import de la subvenció 
atorgada, sempre que s’acrediti un mínim del 20% de cofinançament del cost total. Si la 
justificació presentada no acredita una despesa per valor igual o superior al primer 
pagament, l'entitat beneficiaria haurà de retornar els imports pagats i no justificats. La 
justificació final s’haurà de presentar tal com s’estableix a la Base 20. 

 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
No s’autoritzarà el pagament de cap subvenció a aquells beneficiaris que en el moment de 
realitzar el pagament no hagin presentat dins del termini previst les justificacions relatives a 
subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat. 
 

19. Despeses  
 

19.1 Despeses directes subvencionables 
 

Es consideraran despeses subvencionables aquelles que de manera indubitada responen a 
la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries, fan possible la 
consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l’atorgament de la subvenció, es 
realitzen en el termini d’execució establert en aquestes bases, i es paguen com a màxim 
dins del termini de justificació especificat a la Base 20 a continuació, i sempre que la seva 
realització i pagament s’acrediti de manera adequada i suficient. 
 

Atès que les subvencions atorgades es justifiquen amb un compte justificatiu amb informe 
d’auditor, la despesa derivada de la contractació de l’informe d’auditoria es considerarà 
despesa elegible.  
 

La documentació acreditativa del cost de l’auditoria es justificarà amb la factura 
corresponent. Aquesta factura podrà estar datada dins el termini de presentació de l’informe 
final de justificació encara que aquesta data sigui posterior a la de la finalització del termini 
d’execució. 
 

En cap cas, el cost dels recursos humans així com dels béns o serveis subvencionats podrà 
superar el valor de mercat d’aquests.  
 
19.2 Despeses no subvencionables 

 

• Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes 
• Taxes municipals; escombraries, guals, etc. 
• Despeses de procediments judicials 
• Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals 
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
• Material inventariable 
• Compres de terrenys o edificis 
• Construcció 
• Les obres de reparació simple 
• Les obres de conservació i manteniment, pintura, etc. 
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19.3 Despeses indirectes 
 
S’entén per despeses indirectes aquelles que són pròpies del funcionament regular del 
beneficiari i que, per tant, no responen, de manera indubitada, a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada. Les despeses indirectes que el beneficiari repercuteixi a la Diputació de 
Barcelona en la justificació de la present subvenció no podran superar el 10% de les 
despeses directes justificades de la subvenció atorgada. 
 
L’aportació del beneficiari o beneficiaris no pot incloure despeses indirectes.  
 
El funcionament de les organitzacions beneficiàries d’aquesta convocatòria motiva aquest 
percentatge. Es tracten d’organitzacions sense ànim de lucre que reben principalment 
finançament finalista per a projectes. No obstant això, tenen despeses de funcionament 
ordinàries i aquestes són imprescindibles per mantenir una estructura mínima que garanteixi 
la correcte gestió dels projectes. 
 
Es consideraran despeses indirectes, excepte que es justifiqui que estan directament 
relacionades amb l’activitat subvencionada i són imprescindiblement i estrictament 
necessàries per a la seva execució, que llavors es consideraran directes, les següents: 
 
• Despeses de gestoria 
• Lloguers 
• Subministraments continus: aigua, llum, gas, etc. 
• Despeses de telefonia, internet, fax 
• Assegurances 
• Serveis de neteja, seguretat, etc. 

 
20. Termini i forma de justificació 

 
20.1 Termini:  
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un compte justificatiu que 
haurà de presentar-se entre l’1 de gener de 2025 al 31 de març de 2025. 
 
A més, el beneficiari està obligat a presentar trimestralment informes de seguiment sobre el 
grau d’execució de les activitats del projecte subvencionat, mitjançant el model normalitzat 
que es podrà trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament.  

 
20.2 Forma justificació: 
 
1.- La justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant el model normalitzat que es podrà 
trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament i revestirà la forma de 
compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:  

 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i, si 
escau, les desviacions respecte del pressupost previst. La memòria ha d’incloure 
l’anàlisi del compliment dels indicadors proposats i anirà acompanyada de les fonts 

http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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de verificació previstes justificatives de cadascuna de les activitats realitzades i 
de totes les despeses imputades.  

  
b) Memòria econòmica justificativa del cost total de l’activitat amb la relació classificada 

de cadascuna de les despeses de l’activitat subvencionada. 
 
c) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 

l’article 74.2 i 74.3 RLGS , el qual haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors 
de Comptes, i que revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig.  
 
L'auditor emetrà un informe en el qual es detallaran les comprovacions realitzades i 
es comentaran tots aquells fets o excepcions que poguessin suposar un incompliment 
per part del beneficiari de la normativa aplicable o de les condicions imposades per a 
la percepció de la subvenció, havent de proporcionar la informació amb el suficient 
detall i precisió perquè l'òrgan gestor pugui concloure sobre aquest tema. 
 
(i) En la revisió de la Memòria d'actuació l'auditor durà a terme la comprovació de 

l'efectiva realització pel beneficiari de les activitats subvencionades i comprovarà: 

 Que s’aporten les fonts de verificació previstes, justificatives de cadascuna de 
les activitats realitzades i de totes les despeses imputades; 

 Que, en cas de produir-se desviacions pressupostàries autoritzades, es 
compleixen amb els objectius i finalitats de les subvencions; 

 Que les despeses que integren la relació compleixen amb els requisits per a 
tenir la consideració de despesa subvencionable, segons l’art. 31.1 LGS; i, 

 Que es produeix la necessària coherència entre les despeses justificades i la 
naturalesa de les activitats subvencionades. 

 
(ii) En la revisió de la Memòria econòmica el auditor revisarà la totalitat de les 

despeses incorregudes en la realització de les activitats i comprovarà que el 
beneficiari ha complert amb les obligacions que s’estableixen a la Base 20.3 a 
continuació, i concretament: 

 

 Que les despeses han estat executades dins del termini d’execució i pagades 
com a màxim dins del termini de justificació; 

 Que l'entitat disposa de documents originals acreditatius de les despeses i els 
seus pagaments;  

 Quan s'hagin imputat costos indirectes, que aquests no superen el 10% dels 
costos directes imputats a la subvenció;  

 Que l'entitat disposa d'ofertes de diferents proveïdors, en els supòsits previstos 
en l'article 31.3 de la LGS i ha complert amb el disposat en aquest article. 

 Quan el beneficiari subcontracti, total o parcial, amb tercers de l'activitat 
subvencionada, que compleix amb els termes previstos en l'article 29 LGS i, 
especialment, amb l’establert a l’apartat 7.d) de l’esmentat article. En aquest 
sentit, si la Diputació de Barcelona autoritza una subcontractació de conformitat 
amb l’article 29.7.d) LGS, l’auditor comprovarà també l’acreditació del cost de la 
subcontractació mitjançant la revisió de la memòria econòmica, els justificants 
de despesa i pagament, i les fonts de verificació del subcontractista.   

 Que l’import justificat no supera el 80% del cost total. 
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 Que la resta de fons de finançament de l’activitat subvencionada, una vegada 
verificat l’import i la procedència, no suposen cap incompatibilitat ni un excés 
de finançament. 
 

20.3 Memòria econòmica:  
 
En la confecció de la memòria econòmica el beneficiari haurà de tenir en compte els 
següents aspectes que comprovarà també l’auditor: 
 
a) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat 

amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona i amb fons propis del 
beneficiari i/o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la 
mateixa finalitat, respectant el màxim del 80% de finançament de la Diputació de 
Barcelona.  

 
b) El cofinançament a càrrec del beneficiari es podrà correspondre amb valoritzacions de 

voluntariat que treballi per a l’entitat.  
 
c) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa indubtablement respongui 

a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària, es realitzi 
dins del termini d’execució establert, hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a 
l’acabament del període de justificació i que compleixi amb les limitacions i 
especificacions indicades en aquestes bases. En cap cas el cost d’adquisició de les 
despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat. 

 
d) Respecte als viatges i estades en la memòria econòmica s’haurà d’especificar 

l’origen/destí del viatge així com la identificació de les persones que viatgen, s’allotgen o 
gaudeixen de dieta o manutenció. 

 
e) Els comprovants de les despeses hauran de respectar els extrems següents:   

 
i. Les factures contindran les dades següents: 

 
• Número de factura. 
• Data d’expedició. 
• Nom i cognoms o raó o denominació social de qui expedeix la factura. 
• Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser la del 

beneficiari i/o membres de l'agrupació. 
• Número d’identificació fiscal de qui expedeix la factura. 
• Descripció de les operacions i els seus imports. 
 
Respecte de la descripció de les operacions, si no fos prou clara, s’acompanyarà 
d’una nota explicativa a l’efecte. 
 
En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de l’EURO, 
s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada, el tipus de canvi utilitzat 
i l’import resultant de la seva aplicació en EUROS. En cas d’impossibilitat d’acreditar 
el tipus de canvi a través de documentació formalitzada, es tindrà en compte el tipus 
de canvi que estableix l’índex europeu Inforeuro http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/. 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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• Tipus impositius aplicats.  
• Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per separat. 
• Data de realització de les operacions objecte de facturació. 
• Data de pagament de la factura. En el cas que aquesta sigui pagada mitjançant 

xec o transferència, el beneficiari haurà d’acreditar el pagament efectivament 
realitzat (per exemple, mitjançant còpia de xecs o de les transferències 
realitzades, extractes bancaris, etc.).  

 
No tindran la consideració de documents justificatius les factures "pro forma" o 
provisionals. 

 
ii. Respecte als pagaments: 
 

El pagament en metàl·lic o en xec al portador serà excepcional i restrictiu, i en 
qualsevol cas haurà de complir amb la legislació espanyola. 
 
Segons l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa 
tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la 
intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, modificada per la 
Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de 
transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, es 
prohibeix el pagament en efectiu d’un import igual o superior als 1.000 EUR quan 
alguna de les parts intervinents actua en qualitat d’empresari o professional.  
 
A efectes del càlcul de la quantia esmentada, se sumaran els imports de totes les 
operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar l’entrega de béns o la 
prestació de serveis. 
 
S’entendrà per pagament en efectiu, els mitjans de pagaments establerts a l’article 
34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme: 
 
- El paper moneda i la moneda metàl·lica nacional o estrangera; 
- Els xecs bancaris al portador en qualsevol moneda; 
- Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics concebuts per ser utilitzats com 

a mitjà de pagament al portador. 
 
En aquests supòsits de pagament en efectiu, la justificació consistirà en un rebut 
signat pel destinatari dels diners amb identificació del seu nom i número de document 
d’identitat, així com el concepte detallat de la prestació realitzada.  
 
Si l’òrgan concedent de la subvenció no considera prou provada la justificació del 
pagament, aquest podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri 
oportuna amb l’objectiu que el mateix consti justificat de manera correcta. 
 

iii Altres documents de valor probatori equivalent: 
 

• Número, i en el seu cas, sèrie. 
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• Número d’identificació fiscal, nom i cognoms, raó o denominació social de qui 
l’expedeix. 

• Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs”. 
• Import total. 

 
iv. Documentació específica: 
 

• Recursos Humans: 
S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les retribucions al 
personal al servei de l’entitat beneficiària i/o membres de l’agrupació (incloses les 
quotes a la Seguretat Social o organisme nacional equivalent), ja siguin personal 
laboral o eventual, sempre que siguin proporcionals a la dedicació assignada a 
l’activitat subvencionada i estiguin vinculades a aquesta. 
 
En aquest sentit, s’acompanyarà un certificat del representant legal de l’entitat en 
què es facin constar les funcions dels llocs de treball imputats a la subvenció així 
com el temps de dedicació i funcions concretes desenvolupades en relació amb 
l’activitat subvencionada. En cas que aquestes despeses s’imputin al 100%, el 
beneficiari haurà de motivar específicament la dedicació total de l’empleat al 
projecte. 
 
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els 
contractes laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com 
convenis col·lectius o altres documents que acreditin la percepció.  
 
Serà necessari aportar els documents acreditatius de la tramitació de despeses a 
la Seguretat Social (RLC i RNT) i els impresos 111 i 190 de retencions d’IRPF als 
treballadors, així com el seu comprovant de pagament a la TGSS i l’AEAT 
respectivament o el seu equivalent. 
 

• Honoraris dels associats de la modalitat de subvenció prevista a l’art. 11.2 LGS: 
El justificant de despesa dels honoraris dels associats de l’entitat beneficiària que 
executin una part de la subvenció en nom i per compte d’aquest s’acompanyarà 
d’un certificat del temps de dedicació i funcions concretes desenvolupades en 
relació a l’activitat subvencionada.  
 

• Viatges i estades: 
Només s’admetran les despeses de transport, manutenció i allotjament que siguin 
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat 
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses 
hauran de ser expressament contemplats en la justificació. 
 
Per tant caldrà que en la justificació s’identifiqui, de manera relacionada, els 
viatges i estades amb l’activitat concreta de les que integren l’objecte de la 
subvenció; tot de conformitat amb els models de justificació corporatius. 
 
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar 
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com la identificació de les 
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persones que viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de les 
persones que han precisat la contractació d’allotjament així com de la manutenció. 
 
o Despeses de transport: Únicament seran elegibles les despeses de transport 

(avió, autocar, tren, vaixell o altre) en classe turista. 
 
En el supòsit d’utilitzar vehicle propi, els imports màxims subvencionables 
seran els establerts en l’Ordre EHA/3770/2005, o altra que la substitueixi, i el 
quilometratge es justificarà amb la liquidació corresponent. En el cas que en 
lloc d’utilitzar el vehicle propi es llogui el vehicle seran elegibles el cost del 
lloguer del vehicle, així com el de la benzina utilitzada, en la proporció que 
estiguin vinculats de manera directa i inequívoca a l’activitat subvencionada.  
 
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà excepcional i restrictiu i haurà de 
constar el motiu de la seva utilització. 
 

o Despeses de manutenció: Les despeses per manutenció no podran 
sobrepassar les quanties màximes corresponents als barems de dietes per 
manutenció que consten a l’annex II grup 2 del RD 462/2002 de 24 de maig 
sobre indemnitzacions per raó del servei o en les seves actualitzacions.  

 
Les dietes per manutenció s’aplicaran al personal laboral del/s beneficiari/s i es 
podran justificar mitjançant la liquidació corresponent i les despeses de 
personal extern es justificaran mitjançant justificants de despesa i pagament, en 
tots dos supòsits respectant sempre els imports fixats al RD 462/2002. 
 
En el cas excepcional que el beneficiari prevegi una despesa que sigui superior 
als barems anteriors, ho haurà de posar en coneixement del centre gestor, amb 
anterioritat a comprometre la despesa, a fi que aquest pugui fer la valoració 
oportuna. 

 
o Despeses de allotjament: Les despeses d’allotjament seran, tant pel personal 

laboral del/s beneficiari/s com per aquelles altres persones directament 
vinculades amb l’acció subvencionada, que siguin necessàries per a l’execució 
del projecte, les realment gastades i justificades documentalment, i es 
correspondran amb despeses d’establiments de classe turista i sempre que, de 
conformitat amb l’article 31 LGS, no siguin superiors al valor de mercat. 
 

• Externalització de serveis i subcontractació: 
En general, quan per a l’execució de les accions subvencionades les entitats 
haguessin de recórrer a la contractació, s’haurà d’adjudicar el contracte a l’oferta 
econòmica que presenti la millor relació entre qualitat i preu, en compliment dels 
principis de transparència, igualtat de tracte als possibles contractistes i garantint 
que no existeixi conflicte d’interessos.  
 
En aplicació de l’establert a l’art. 31.3 LGS, si la despesa derivada de contractar 
subministres o prestacions de serveis supera l’import previst per al contracte 
menor (15.000 EUR sense IVA per les despeses de subministrament o prestació 
de serveis), d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
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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, de 26 de 
febrer de 2014, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei 
o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el 
mercat un nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció entre 
les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, s’ha de fer de 
conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament 
en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmicament més 
avantatjosa. 
 
En la contractació a professionals que impliqui retencions d’IRPF, el beneficiari 
haurà d’acreditar el pagament de l’esmentat impost. L’IVA serà subvencionable 
quan el beneficiari no pugui repercutir-lo. 
 
Si es contracta a una persona física o jurídica vinculada al beneficiari, segons els 
supòsits que determina l’article 68.2 del RLGS, s’aplicarà l’establert a l’article 29.7 
de la LGS i el beneficiari haurà de sol·licitar la prèvia autorització a la Diputació de 
Barcelona i l’import de la contractació no podrà superar el cost de les despeses en 
la seva realització. L’acreditació del cost es realitzarà en la justificació amb una 
memòria econòmica detallada acompanyada dels justificants de despesa i 
pagament, així com les fonts de verificació corresponents, que també seran 
auditades per l’auditor encarregat d’informar sobre la justificació de la subvenció.  
 

• Les valoritzacions del treball voluntari com a part de la cofinançament 
 
El cofinançament a càrrec del benefici es podrà correspondre amb valoritzacions 
del treball de voluntari, sempre que el beneficiari estigui inscrit en el Registre de 
l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya i es formalitzi per escrit el full de 
compromís o acord d’incorporació del voluntari amb els termes que fixa la Llei 
25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme o la Llei 
45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat, en el qual constin explícitament les 
responsabilitats (deures i drets) de cada part implicada, destacant el paper que 
aquest voluntariat assumirà en el projecte subvencionat, així com el nom, 
cognoms i DNI de la persona voluntària.  
 
S'admetran com a cofinançament la valorització de les hores de treball realitzades 
de forma voluntària i gratuïta en el projecte subvencionat, així com les despeses 
derivades del treball voluntari com ara les pòlisses d'assegurança per malaltia i de 
responsabilitat civil subscrites a favor del personal voluntari que participi en el 
projecte subvencionat en la part proporcional al temps dedicat. 
 
Les valoritzacions s'acreditaran amb certificació de la persona representant legal 
que les valoritzarà, en qualsevol cas l’import/hora no podrà superar l’import/hora 
de qualsevol recurs humà imputat al projecte. Així mateix, s’haurà d’acompanyar la 
declaració signada pel voluntari en la qual s’indiqui el nombre d’hores dedicades al 
projecte. 
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21. Deficiències en la justificació 
 

1. En el cas que els documents presentats com a justificació tinguin defectes subsanables, 
es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar-les en un termini màxim improrrogable 
de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no 
fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb 
la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
22. Mesures de garantia  
 
Els beneficiaris quedaran exonerats, en aplicació de l’article 42 del RLGS i de l’article 14.2 
apartat d) de l’Ordenança, de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en 
atenció a la seva naturalesa, ja que són entitats sense ànim de lucre que desenvolupen 
projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
 
23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a la resolució de concessió i abans de la finalització del termini d’execució 
l’entitat beneficiaria informarà raonadament, a la Diputació de Barcelona, de qualsevol canvi 
del contingut i/o termini de realització de l’activitat a fi que aquesta pugui autoritzar-lo, en el 
seu cas.  
 
En el supòsit en què la modificació que es pretén realitzar superi el 15% de l’import de la 
subvenció, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar de manera motivada a la Diputació de 
Barcelona, abans de la finalització del termini d’execució, que autoritzi la modificació o 
modificacions plantejades.  
 
La Diputació de Barcelona podrà aprovar les modificacions sol·licitades, de conformitat amb 
l’article 25 OGS i sempre que no s’alteri la finalitat per a la qual va ser atorgada la 
subvenció. 
 
Així mateix, quan es consideri oportú, es pot concedir una pròrroga del termini de 
presentació de les justificacions, d’ofici o prèvia sol·licitud raonada del beneficiari. La 
pròrroga del termini de justificació no podrà superar la meitat del termini inicialment previst i 
es sol·licitarà amb la suficient antelació per poder tramitar-ne l’aprovació abans del seu 
venciment. 
 
Els beneficiaris que realitzin una proposta motivada de modificació o pròrroga del termini de 
justificació hauran d’adreçar la sol·licitud a presentant-la a la Seu Electrònica de la Diputació 
de Barcelona a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. La proposta es considerarà 
desestimada si en el termini de tres mesos a comptar des del dia següent a la data de la 
seva presentació, no s’ha dictat resolució expressa. 
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24. Protecció de dades personals 
 
El beneficiari donarà compliment a les previsions a què obliga la legislació vigent en matèria 
de protecció de dades. 
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones/entitats que presentin la sol·licitud, amb la 
finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la 
subvenció, amb codi de convocatòria 202020205120011933 de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacional de la Diputació de Barcelona, 
basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i 
seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de la concessió d’aquesta subvenció al web del Sistema Nacional de 
publicitat de Subvencions.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rbla. 
Catalunya, 126 – 08008 Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que 
l’identifiqui. 
 

25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.  
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud, indicant l’import i el període 
d’execució.  
 
 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
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26. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 
 
Així mateix la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la 
LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La 
publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar 
en el Tauler d’anuncis electrònic. 
 
27. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat 
projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o 
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva web: 
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
28. Causes de reintegrament  
 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els termes establerts; per incompliment de 
l’obligació d’adoptar les mesures de difusió del finançament públic estipulat (Base 27); per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres 
supòsits previstos en la normativa de la LGS. 
 
29. Obligats al reintegrament 
 
1. Respondran solidàriament les persones físiques i jurídiques membres de les agrupacions 
sense personalitat jurídica i el membres associats del beneficiari, que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

en tot cas els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 

 
30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l`Ordenança.  
 
31. Responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona quedarà exempta de qualsevol responsabilitat civil, laboral o de 
qualsevol altra mena derivada de les actuacions impulsades per les entitats beneficiàries.  
 
32. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 
 

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 6 del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regulen la base de 
dades nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajuts 
públics (publicat al BOE núm. 77 de 30 de març de 2019), així com l’apartat 4. 1 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 en el 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i ajudes públiques (publicada al BOE 
núm. 175, de 24 de juny de 2020), el text íntegre del qual és el següent: 
 

Extracte de l’Acord de .... [data] de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen subvencions amb l’objecte de finançar projectes d’Educació 
per a la Ciutadania Global any 2023-2024 desenvolupats per entitats sense ànim de 
lucre, de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions 
Internacionals, de l’Àrea de Presidència.  
 
Codi convocatòria: 202220225120013423 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament
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Primer. Beneficiaris: 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la LGS, i 
reuneixin alguna de les següents condicions: 

 
• De manera individual, entitats sense ànim de lucre, societats cooperatives sense ànim de 

lucre, universitats públiques, instituts o centres de recerca universitaris públics, legalment 
constituïdes, amb finalitats, objecte o àmbit d’activitat  que sigui coherent amb l’objecte i 
finalitat de la convocatòria, amb seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona i una estructura mínima que garanteixi la gestió del projecte. 

 
• Associacions sense ànim de lucre o societats cooperatives sense ànim de lucre, 

legalment constituïdes, amb finalitats, objecte o àmbit d’activitat que sigui coherent amb 
l’objecte i finalitat de la convocatòria, que podran executar l’activitat objecte de la 
subvenció per sí mateixes i a través dels seus associats, els quals l’executaran en nom i 
per compte dels primers i tindran també la consideració de beneficiaris. Les entitats 
hauran de tenir seu social o delegació permanent a la província de Barcelona i una 
estructura mínima que garanteixi la gestió del projecte  

 
• Agrupacions sense personalitat jurídica entre qualsevol de les entitats definides en el 

punt anterior, que compleixin amb els requisits que s’hi estableixen i que puguin executar 
l’activitat objecte de la subvenció. Aquestes agrupacions, de conformitat amb l’establert a 
la Base 6, faran constar a la sol·licitud els compromisos d’execució i l’import a aplicar per 
cadascun dels membres de l’agrupació, nomenaran un representant de la mateixa i es 
comprometran a no dissoldre’s fins que s’exhaureixi el termini de prescripció legalment 
establert. 

 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, instrucció, resolució, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, destinades a donar suport a projectes que tinguin per 
objectiu la promoció de l’educació per a la ciutadania global (ECG endavant) a la província 
de Barcelona, que involucrin agents educatius d’aquests municipis i treballin la 
complementarietat i les sinergies amb les accions que en aquest àmbit impulsen els ens 
local. 
  
Són projectes d’educació per a la ciutadania global les propostes d’educació formal, no 
formal o informal que impulsin processos de promoció d’una ciutadania conscient, crítica i 
compromesa amb la promoció dels drets humans i el desenvolupament sostenible al món i 
amb la solidaritat internacional entesa des de la corresponsabilitat. 
 
Els projectes hauran d’encabir-se en alguna de les següents temàtiques i treballar-les des 
d’una dimensió internacional i un enfocament d’ECG que tingui en compte les desigualtats i 
interdependències nord- sud globals i els vincles local-global: 
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- La defensa i promoció dels drets humans, amb especial atenció als col·lectius més 
vulnerabilitzats. 

- La construcció de pau i la prevenció de la violència. 
- La lluita contra les desigualtats de gènere.  
- La sostenibilitat econòmica i social dels models de producció i consum. 

Les migracions i el dret al refugi. 

- -L’emergència climàtica i sostenibilitat ambiental. 
 
Tercer. Finalitat 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar accions d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat una de les quatre dimensions des que es pot treballar des d’ECG: 
 
• La sensibilització de la ciutadania. Primer estadi de coneixement i conscienciació crítica 

sobre la realitat dels drets humans, la pau i el desenvolupament, per mitjà de la 
informació i la identificació afectiva amb altres i amb un focus en les desigualtats nord- 
sud globals. 

 
• La formació de la ciutadania en continguts, habilitats i valors. Procés a mig termini que 

parteix d’una proposta pedagògica i s’adreça a un públic concret per ampliar la 
comprensió i la visió crítica en relació amb les desigualtats nord-sud globals, les causes i 
conseqüències d’aquestes desigualtats en termes de vulneració de drets i 
desenvolupament humà i, finalment, les propostes de transformació. 

 
• La generació de coneixement (recerca). Anàlisi en profunditat de temàtiques 

relacionades amb les desigualtats nord-sud, la vulneració de drets humans i el 
desenvolupament humà sostenible que facilitin propostes de transformació. 

 
• La incidència política i mobilització socials. Transformació de les polítiques per a que 

contribueixin de forma efectiva a la construcció de pau, la reducció de desigualtats nord- 
sud i la materialització dels drets humans. 

 
Amb independència de la dimensió de l’ECG i la temàtica de cada projecte, les propostes 
incorporaran una anàlisi de la forma com integren i impulsen els objectius transversals de la 
Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona: 
 
1. La promoció i defensa dels drets humans universals, indivisibles i interdependents i la 

dignitat de la persona com a fonament de totes les actuacions i processos.  
2. La promoció de la governança democràtica amb especial atenció a l’àmbit local i els 

mecanismes de governança multinivell. 
3. El foment de la pau, la prevenció i la solució pacífica dels conflictes. 
4. La defensa de l’equitat entre les dones i els homes en tots els àmbits, adoptant la 

perspectiva de gènere i impulsant els drets de les dones. 
5. La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del desenvolupament 

des d’un enfocament territorial. 
 
Es valorarà segons el criteri 1 de la Base 10, els projectes que contemplin actuacions 
descentralitzades als municipis de la província de Barcelona i que treballin la 
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complementarietat i les sinèrgies amb les accions d’educació per al desenvolupament que 
impulsen els ens locals. 
 
En cap cas seran subvencionables propostes:  
 
• Encaminades a recaptar fons. 
• Encaminades a l’adopció o l’apadrinament 
• Encaminades a la recollida o compra d’equips i subministraments i el seu posterior 

transport o enviament a països del sud.  
• De caràcter exclusivament lúdic i/o festiu. 
 
Quart. Bases reguladores. 
 
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Cinquè. Quantia. 
 
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
la present convocatòria serà d’UN MILIÓ (1.000.000) EUR. 
 
L’import individualitzat de les subvencions estarà entre els 35.000 EUR i els 90.000 EUR i el 
percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 80% del 
cost total dels projectes subvencionats.  
 
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de setembre de 2022 i 
finalitzarà el 15 de setembre de 2022.  
 
Setè. Període d’execució. 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període de l’1 de gener de 2023 al 31 de 
desembre de 2024, amb una execució mínima de 20 mesos. 
 
Vuitè. Justificació de les subvencions. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant un compte justificatiu que 
haurà de presentar-se entre l’1 de gener de 2025 al 31 de març de 2025.  

 

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexos 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 6 del Reial Decret 130/2019, de 
8 de març, pel qual es regulen la base de dades nacional de subvencions i la publicitat 
de les subvencions i la resta d’ajuts públics (publicat al BOE núm. 77 de 30 de març de 
2019), així com en la Resolució de 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 
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convocatòries en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i ajudes públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), amb el benentès que en cas de 
discrepàncies preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el model normalitzat de sol·licitud, així com els annexos exigits a la 
Base 6, que s’adjunten com annex 3, el model d’acceptació de la subvenció, que 
s’adjunta com annex 4, el model d’informe trimestral, que s’adjunta com annex 5 i el 
model de justificació exigit a la Base 20, que s’adjunta com annex 6.  
 
Cinquè.-AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim d’UN MILIÓ (1.000.000) EUR, amb la distribució pressupostària per anualitats 
que s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i 
DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004 de 5 de març: 
 

• VUIT-CENTS MIL (800.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2023 i, 

 
• DOS-CENTS MIL (200.000) EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/10102/92400/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’any 2024. 

 
Sens perjudici de la seva redistribució econòmica, en funció de la naturalesa 
jurídica dels beneficiaris, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/10102/92400/45330 d’ambdós pressupostos. 
 

Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona.  
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2022 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2022 (Exp. núm. 2022/2052).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen les 

subvencions, concretament la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 
118 a 129 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

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

aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança), 
estableix al seu article 16.2 que la concurrència competitiva és el procediment 
ordinari de concessió de les subvencions. 

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

de la Diputació, en sessió celebrada el dia 10 de març de 2022, va aprovar les 
bases específiques i la convocatòria 202220225120013113 per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre 
per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per 
part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022 i per a activitats excepcionals 
i/o singulars de repercussió local – any 2022 (Acord número 108/2022). 

 
4. D’acord amb el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 

17, 18 i 19 de l’Ordenança. 
 
5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 

de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS, així com a l’article 5 de 
la Resolució de 15 de juny de 2020 de la Intervenció General de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i 
ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 
175, de 24 de juny de 2020), un extracte de la convocatòria es va publicar al Butlletí 
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Oficial de la Província de Barcelona el 15 de març de 2022, amb el número 
d’identificació BDNS 614526. 

 
6. En data 27 de juny de 2022, la Secció Administrativa de Subvencions i Convenis, 

de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General ha emès un informe 
d’instrucció que valora les sol·licituds. A continuació es descriuen alguns dels 
aspectes que s’hi determinen: 

 
6.1. El període de presentació de les sol·licituds va ser el comprès entre el 17 de 

març i el 28 d’abril de 2022, segons estableix la base 6 de la convocatòria. A la 
finalització d’aquest termini s’havien presentat 149 sol·licituds de subvenció. 

 
6.2. De les 149 entitats que han presentat sol·licitud, s’han considerat a 

subvencionar un total de 116, 2 entitats han desistit, 1 ha renunciat i 30 
sol·licituds s’han exclòs per diversos motius que s’expliquen a l’informe 
d’instrucció i es recullen a aquest dictamen. 

 
6.3. Els criteris de puntuació que s’han seguit són els descrits a la base 9 de la 

convocatòria. 
 
“Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor 
valoració un cop aplicats els criteris determinats a la present base. 

 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en 
compte els següents criteris, aplicats d’acord amb la puntuació indicada fins a 
un màxim de 33 punts: 
 
a) Compromís municipal amb l’activitat Fins a 6 punts: 
 

Les entitats poden presentar un document de compromís de l’ajuntament on 
se celebra l’esdeveniment, declarant l’interès de la celebració del mateix pel 
municipi. S’acreditarà mitjançant declaració signada d’aquesta circumstància 
per part de l’alcalde o regidor en qui delegui.  
Si l’esdeveniment té lloc a la ciutat de Barcelona, s’acreditarà mitjançant la 
declaració signada pel regidor del districte o el regidor de l’àrea temàtica 
relacionada amb l’esdeveniment o actuació. I en el supòsit que no hi hagi 
regidor de l’àrea temàtica relacionada o regidor de districte, podrà signar-se 
pel comissionat.  

 

1 escrit de compromís municipal 5 punts 

Més d’un escrit de compromís municipal 6 punts 
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b) Objecte on s’emmarqui l’activitat o projecte. Fins a 15 punts  
 

Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i 
múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la 
província de Barcelona 

2 punts 

Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 
anys, etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, 
tots ells amb repercussió local a la província de Barcelona 

25 anys=2 punts 
50 anys=3 punts 
75 anys=4 punts 
+100 anys=5 punts 

Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de 
commemoració aprovades per part de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2022 

3 punts 

Activitats relacionades amb l’organització de congressos, 
concursos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit 
internacional i de repercussió local a la província de 
Barcelona 

3 punts 

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

2 punts 

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

 
c) Segons el tram de població del municipi d’on se celebra l’activitat, d’acord 

amb les dades de població de 2021 de l’Idescat, la puntuació serà la 
següent: (fins a 3 punts) 

 

Municipis fins a 50.000 habitants 3 punts 

Municipis a partir de 50.001 habitants 2 punts 

 
Si l’activitat es realitza a mes d’un municipi, es puntuarà en funció del que 
tingui més població. 

 
d) Metodologia (fins a 9 punts) 
 

Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats 
previstos de l’acció proposada 

Fins a 4 punts 

Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació Fins a 2 punts 

Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc. en 
l’activitat 

Fins a 3 punts 
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Quedaran excloses aquelles sol·licituds que no obtinguin un mínim d’11 
punts.” 

 
6.4. Els criteris descrits amb anterioritat, s’han traduït en un import individualitzat de 

l’ajut, segons el sistema de càlcul establert en la base 11, que assenyala que 
l’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es 
determinarà en relació als punts assignats en la valoració obtinguda en 
aplicació del previst a la base 9. La base 11 determina que a tots els projectes 
admesos se’ls atorgarà el mateix import per cada punt obtingut i que l’import 
per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts obtinguts per 
la totalitat de sol·licituds admeses. Es dividirà el total de consignació 
pressupostària existent pel sumatori de punts. Si encara resta consignació, es 
realitzaran les operacions escaients fins l’aproximació màxima a esgotar la 
consignació pressupostària fixada. 

 
6.5. Tenint en compte la puntuació de cada entitat i la consignació pressupostària 

establerta (300.000 €), es reparteixen les subvencions entre les entitats 
presentades, tenint en compte que els càlculs de les operacions s’han efectuat 
mitjançant full de càlcul Excel, per la qual cosa pot existir una mínima variació 
en els decimals si els càlculs es volen comprovar amb una calculadora, ja que 
el programa arrossega nombres amb molts decimals a cada operació. 

 
Entre les entitats valorades favorablement es realitza una primera volta. La 
puntuació atorgada suma un total de 1.720,05 punts, per tant, en un primer 
repartiment de la consignació inicial, l’import per punt a repartir és de 174,41 € 
(300.000 €/1.720,05 punts). Es reparteixen un total de 289.044,47 € i resta 
consignació per import de 10.955,53 €. 

 
Una vegada realitzat aquest repartiment, tal i com estableix la base 11, es 
realitza una segona volta per tal d’esgotar al màxim la consignació inicial. Les 
entitats que segueixen puntuant, ho fan per un total de 1.530,05 punts, per la 
qual cosa al punt passa a correspondre-li un import de 7,16 € 
(10.955,53 €/1.503,05 punts). 

 
El repartiment d’aquests imports suma un total arrodonit de 299.955,60 €; per 
tant, el saldo que resta és de 44,40 €. Aquest sobrant representa un 0,01 % de 
la consignació inicial. 
 

7. D’acord amb la base 12 de l’esmentada convocatòria, s’estableix que la proposta de 
concessió de subvencions es formularà 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. 
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En aquest sentit, l’òrgan col·legiat es va constituir, de forma telemàtica i per motius 
d’interès general, el 28 de juny de 2022, i va formular una proposta de resolució, en 
base a la valoració tècnica de la Secció administrativa de la Direcció de Serveis de 
Suport a la Coordinació General, als criteris de puntuació descrits a la base 9, i els 
punts s’han assignat de conformitat amb la base 11 de la convocatòria. L’acta que 
es va aixecar el mateix dia recull la proposta. 
 

8. 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’Estat, per la qual es 
regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 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 
 

9. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.3 b) de la Refosa 1/2022 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. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB de 
16.2.2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat al BOPB 
de 3.5.2022.  

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria número 
202220225120013113 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per 
a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022 
i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local – any 2022, d’acord 
amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte als beneficiaris següents i pels 
imports i projectes que s’hi relacionen, en ordre de prelació de conformitat amb les 
puntuacions: 
 

N. EXPEDIENT AD I POSICIÓ NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

2022/10327 2203002607/1 G67469627 
Assoc. Joan Carles I 
Amat  

Commemoració del 450è 
aniversari de Joan Carles 
i Amat 

4.539,30 € 25,0 

2022/10792 2203002607/2 G58442666 Club Esportiu Moià 
Centenari d'un club, 
centenari d'un equip de 
poble  

4.357,70 € 24,0 
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N. EXPEDIENT AD I POSICIÓ NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

2022/10639 2203002607/3 G08892085 
Club Excursionista de 
Gràcia de Barcelona 

Actes de celebració del 
Centenari del Club 
Excursionista de Gràcia 

4.266,90 € 23,5 

2022/10775 2203002607/4 G08478232 Ateneu Barcelonès 
Commemoració dels 150 
anys de l'Ateneu 
Barcelonès 

4.266,90 € 23,5 

2022/10785 2203002607/5 G64854920 
Centre Cultural Sant 
Vicenç de Sarrià 

Un centre amb relat: 125 
anys sarrianejant 

3.994,60 € 22,0 

2022/10774 2203002607/6 G66940024 Assoc. Inclus 

Inclús, 10è Festival 
Internacional de Cinema i 
Discapacitat de 
Barcelona 

3.813,00 € 21,0 

2022/10510 2203002607/7 G58962754 
Futbol Club 
Argentona 

Centenari Futbol Club 
Argentona 

3.713,10 € 20,5 

2022/8962 2203002607/8 G58332420 
Antic Gremi de 
Traginers d'Igualada 

Bicentenari de les festes 
de l'Antic Gremi de 
Traginers d'Igualada 

3.631,40 € 20,0 

2022/10928 2203002607/9 V58249533 Coral Sant Jordi 
75è aniversari de la Coral 
Sant Jordi 

3.631,40 € 20,0 

2022/10798 2203002607/10 G58550120 
Foment Arqueològic 
Excursionista Sallentí 

50 anys del Foment 
Arqueològic Excursionista 
Sallentí 

3.540,60 € 19,5 

2022/10772 2203002607/11 G08758617 
Agrupació de sords 
de Vic i comarca 

50è aniversari de 
l'Agrupació de sords de 
Vic i comarca, i 
bicentenari Jaume Clotet 

3.404,50 € 18,8 

2022/10797 2203002607/12 G58237405 
Club de Beisbol i 
Softbol Sant Boi 

50 anys d'història, 50 
anys amb persones 

3.404,50 € 18,8 

2022/10915 2203002607/13 G59137562 

Assoc. Colla de 
castellers Els 
Bordegassos de 
Vilanova 

50è aniversari 
Bordegassos de Vilanova 

3.404,50 € 18,8 

2022/10329 2203002607/14 G61291894 Fund. Solidança 
25è aniversari de 
Solidança 

3.359,10 € 18,5 

2022/10746 2203002607/15 G08508186 

Federació 
d'Associacions 
Veïnals de Barcelona 
(FAVB) 

50 anys de la FAVB, 50 
anys de lluita veïnal 

3.359,10 € 18,5 

2022/10921 2203002607/16 V08496358 Club Esportiu Laietà 
Centenari Club Esportiu 
Laietà 

3.359,10 € 18,5 

2022/10799 2203002607/17 G08489668 Casino de Vic 
75 anys del Club escacs 
Vic, una oportunitat per 
revitalitzar el club 

3.350,00 € 18,5 

2022/10913 2203002607/18 G65886889 
Assoc. Therkas 
Teatre 

Congrés Internacional 
"María Casarès en el seu 
centenari" 

2.550,00 € 18,5 

2022/10751 2203002607/19 Q5856154I 
Federació Catalana 
d'Esgrima 

Celebració centenari 
Federació Catalana 
d'Esgrima 

3.313,70 € 18,3 

2022/8997 2203002607/20 G58452210 
CAE, formació i 
serveis socio-
culturals 

Setmana de Jocs al 
carrer de Manresa. 
Commemoració 20a 
edició 

3.268,30 € 18,0 

2022/10695 2203002607/21 G63806756 
Fund. Privada de la 
Passió 
d'Esparreguera 

40a trobada Europassion 
a Esparreguera 

3.268,30 € 18,0 
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N. EXPEDIENT AD I POSICIÓ NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

2022/10770 2203002607/22 F60939956 Colectic SCCL 

30 i 5 Commemoració 30 
anys d'Assoc. per a 
Joves Teb i 5 anys de 
Colectic 

2.713,20 € 18,0 

2022/10637 2203002607/23 G08773517 Esplais Catalans 
40 anys d'Esplais 
Catalans 

3.268,30 € 18,0 

2022/9542 2203002607/24 G59536300 
Club Basquet 
Castellet 

Commemoració 50 anys 
CB Castellet 

3.213,80 € 17,7 

2022/10769 2203002607/25 G63501670 
Assoc. Casal Popular 
de Rubí 

Centenari del Casal 
Popular de Rubí 

2.000,00 € 17,5 

2022/10634 2203002607/26 G65766933 
Assoc. Acció 
Internacional per la 
Pau (IAP Catalunya) 

Defensores de Drets 
Humans: creant vincles 
amb la ciutadania 

3.132,10 € 17,3 

2022/9846 2203002607/27 G64685274 Fund. Privada Goel 
The Global Leadership 
Summit 2022 (GLS) 

3.086,70 € 17,0 

2022/10168 2203002607/28 G61678645 
Federació Catalana 
dels Tres Tombs 

25 anys de la Federació 
Catalana dels Tres 
Tombs 

3.086,70 € 17,0 

2022/10436 2203002607/29 G61336244 
Patronal del Tercer 
Sector Social de 
Catalunya  

25è aniversari de la 
Confederació: 25 anys al 
servei del Tercer Sector 
Social de Catalunya 

3.086,70 € 17,0 

2022/10759 2203002607/30 G58384199 

Assoc. Cultural I 
Recreativa de 
Comissions de 
Festes dels carrers 
del Poblenou de 
Barcelona 

150 anys de Festa 3.086,70 € 17,0 

2022/10776 2203002607/31 G64650930 Fund. Privada Ecom 
30 anys defensant el dret 
al treball 

3.086,70 € 17,0 

2022/10513 2203002607/32 G65958043 
Assoc. Festival 
Protesta 

10è aniversari del 
Festival Protesta 

3.041,30 € 16,8 

2022/10702 2203002607/33 G62138946 

Institut per a la 
Cultura Democràtica 
a l'Era Digital. Assoc. 
Conservas    

Ir Congrés Internacional 
de Cultura Digital 
Democràtica en Educació 
i Open Edtech 

3.041,30 € 16,8 

2022/10260 2203002607/34 G60290954 
Assoc. Espírita 
Fraternitat Humana 
de Terrassa 

1872-2022 150 anys 
d'espiritisme a Terrassa 

2.995,90 € 16,5 

2022/10474 2203002607/35 G08469298 Unió Ciclista Sabadell 
Centenari de la Unió 
Ciclista Sabadell 

2.995,90 € 16,5 

2022/10646 2203002607/36 G61376232 
Grup Sardanista, 
Mirant al Cel 

Commemoració del 75è 
aniversari de la Colla 
Sardanista Mirant al Cel 

2.995,90 € 16,5 

2022/10778 2203002607/37 G08360463 
Club Natació 
Terrassa 

90è aniversari Club 
Natació Terrassa 

2.995,90 € 16,5 

2022/10493 2203002607/38 G60240306 
Assoc. de 
Comerciants de la 
Maurina de Terrassa 

Gala 30è aniversari 
Maurina Comerç 

2.905,10 € 16,0 

2022/10766 2203002607/39 F61709853 
Opcions de Consum 
Responsable SCCL 

Revista Opcions, 20 
anys. De la proposta del 
consum conscient a 
l'amenaça del col·lapse 

2.905,10 € 16,0 

2022/10794 2203002607/40 G08531402 
Casal Societat La 
Principal 

Assumpta Trens, 75 anys 
de ballet al casal de 
Vilafranca 

2.905,10 € 16,0 
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N. EXPEDIENT AD I POSICIÓ NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

2022/10754 2203002607/41 F08310013 
Promotora de Mitjans 
Audiovisuals SCCL 

30a mostra Internacional 
de Films de Dones de 
Barcelona. 
Commemoració 

2.859,70 € 15,8 

2022/10927 2203002607/42 G61442968 
Coordinadora de 
Músics de Sabadell 

Celebració 25 anys de la 
Coordinadora de Músics 
de Sabadell 

2.500,00 € 15,7 

2022/10325 2203002607/43 G58255597 
Centre Català del 
Pen Club Assoc. 
d'Escriptors 

Commemoració del 
centenari del Pen Català 
(1922-2022) 

2.814,30 € 15,5 

2022/10428 2203002607/44 G60944592 
Assoc. Festa de la 
Fil·loxera 

30è aniversari de la Festa 
de la Fil·loxera Infantil i 
40è de la Festa 

2.814,30 € 15,5 

 2022/10713 2203002607/45 G63172985 
Fund. La Roda 
d'Accions Culturals i 
del Lleure  

45è aniversari 
Tamborinada 2022 

2.814,30 € 15,5 

2022/10729 2203002607/46 G65371262 
Assoc. Cultural 
Integra't 

Sentimiento Cimarron, 15 
años viviendo la cultura 

2.814,30 € 15,5 

2022/10761 2203002607/47 G66055286 
Fund. Especial Antiga 
Caixa Sabadell 1859 

Espai Natura, 50 anys de 
cultura rural i natural 

2.814,30 € 15,5 

2022/10767 2203002607/48 G61468716 
Fund. Badalona 
Capaç 

25 anys d'inclusió 2.814,30 € 15,5 

2022/10788 2203002607/49 G06961791 
Assoc. La Insòlita, 
Xarxa de Cooperació 
Feminista 

Jornades sobre 
Infraestructures i 
Estructures de suport a 
les economies feministes 

2.814,30 € 15,5 

2022/10874 2203002607/50 G62860796 
Tot Raval, Fund. 
Privada 

Commemoració del 20è 
aniversari de la Fund. Tot 
Raval. 

2.814,30 € 15,5 

2022/10771 2203002607/51 G67100883 
Assoc. Welcome 
Talent Society 

Talent Knowledge 
Congress 

2.769,00 € 15,3 

2022/10796 2203002607/52 G58329210 
Secretariat de Corals 
Intantils de Catalunya 

55a trobada del SCIC 2.769,00 € 15,3 

2022/10768 2203002607/53 G61659678 
Assoc. Cultural Dels i 
Les Joves 
Comunistes 

Les dones a la política: el 
cas de Nativitat Yarza 

150,00 € 

 

15,2 

2022/10511 2203002607/54 G58040775 Lluïsos de Gràcia 
Festa Major dels LLuïsos 
de Gràcia 

1.845,70 € 15,0 

2022/10883 2203002607/55 G65336240 
Assoc. Colla del Drac 
de Sitges 

Centenari del Drac de 
Sitges. La fera foguera 

2.723,60 € 15,0 

2022/10574 2203002607/56 G59669416 
Club Futbol Bellavista 
Milan  

50è aniversari C.F 
Bellavista-Milan. Acte de 
reconeixement 

1.200,00 € 15,0 

2022/8931 2203002607/57 G61485173 
Club de Tir amb Arc 
les Franqueses 

25 anys del Club de Tir 
amb Arc Les Franqueses 

2.669,10 € 14,7 

2022/9458 2203002607/58 G08945859 
Assoc. per a les 
Nacions Unides a 
Espanya 

60è aniversari d'ANUE: 
treballant pels drets 
humans des de 1962 

2.632,80 € 14,5 

2022/9692 2203002607/59 G61612925 
Fund. Universitat 
Autònoma Bcn, Fund. 
Privada 

20 anys de l'Escola 
Superior d'Arxivística i 
Gestió de Documents 
(FUAB) 

2.632,80 € 14,5 

2022/9895 2203002607/60 G08913873 
Club Basquet 
Granollers 

90 anys de bàsquet a 
Granollers i retirada 
samarreta Joan Creus 

2.632,80 € 14,5 

2022/10744 2203002607/61 G08849549 
Servei Civil 
Internacional 
Catalunya 

Commemoració dels 40 
anys de l'SCI Catalunya. 

2.587,40 € 14,3 
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N. EXPEDIENT AD I POSICIÓ NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

2022/10777 2203002607/62 G01927607 
Fund. Privada 
Impulsa Talentum 
XXI 

ISE Talent Knowledge 
Summit 

2.587,40 € 14,3 

2022/10270 2203002607/63 G58119777 
Amics de la Unesco 
de Barcelona 

Redescobrim la història 
de les dones 

1.450,00 € 14,2 

2022/10889 2203002607/64 G60075439 
Assoc. de Veïns de 
La Creu Alta 

250 anys de La Creu Alta 2.578,30 € 14,2 

2022/8963 2203002607/65 G65533556 
Assoc. Fotogràfica 
Espaifoto 

Actes de celebració de la 
10a edició del festival 
Revela'T (2022) 

2.542,00 € 14,0 

2022/9545 2203002607/66 G08595886 
Fund. Vidal Fund. 
Privada 

Art i creació. 50 anys del 
poemari "La Fàbrica", de 
Miquel Martí i Pol 

2.542,00 € 14,0 

2022/9851 2203002607/67 G61493854 Fund. Ictus 
15 anys cuidant el que 
més t'importa 

2.542,00 € 14,0 

2022/10447 2203002607/68 G65187296 
Assoc. Colla de 
Diables i Timbalers 
d'Itaca 

Commemoració 40è 
aniversari i Medalla 
d´Honor Ajuntament de 
Barcelona Assoc. Diables 
i Timbalers Itaca 

2.542,00 € 14,0 

2022/10720 2203002607/69 V58386087 
Centro Social de 
Sants 

Fem 50 anys 2.542,00 € 14,0 

2022/8751 2203002607/70 G59145474 
Fund. Privada 
Francesc Viñas 

60 Concurs Internacional 
de Cant Tenor Viñas 

2.451,20 € 13,5 

2022/10780 2203002607/71 V64454309 
Plataforma d'Entitats 
de Roquetes 

10è aniversari Roquetes 
Fashion, wood&food 
week 

2.451,20 € 13,5 

2022/10749 2203002607/72 G08448573 
Casino Prado 
Suburense 

Recuperació de l'Òpera 
La Fada, d'Enric Morera 

2.405,80 € 13,3 

2022/10760 2203002607/73 G58511981 
Fund. del Ave Maria 
de Sitges 

Celebració del 35è 
aniversari de la Fund. 
Ave Maria 

2.396,70 € 13,2 

2022/10267 2203002607/74 G64378839 
Fund. Privada Grup 
Afectats EM (GAEM) 

Jornada científica vers 
l'Esclerosi Múltiple. Acte 
presencial 15è aniversari 

2.360,40 € 13,0 

2022/10652 2203002607/75 G65727380 
Assoc. Fotogràfica de 
Parets 

Festa de celebració del 
10è aniversari de l'Assoc. 
Fotogràfica de Parets 

2.360,40 € 13,0 

2022/8721 2203002607/76 G08713349 El Círcol de Badalona 50 anys Xirusplai 2.315,00 € 12,8 

2022/8749 2203002607/77 G58819277 Club Pati Vilafranca 

Publicació llibre l'equip 
d'hoquei de Vilafranca del 
Penedès, 80 anys 
d'història, emmarcat dins 
del 50è aniversari del 
Club Patí Vilafranca 

2.305,90 € 12,7 

2022/10472 2203002607/78 G65868838 
Assoc. Amics de 
l'Òpera i Sarsuela de 
Terrassa 

Gran concert 10è 
aniversari 

2.269,60 € 12,5 

2022/10750 2203002607/79 G60074192 
Fund. Privada Folch i 
Torres 

100 anys de la casa 
Folch 

2.251,50 € 12,4 

2022/10795 2203002607/80 G08814519 

Assoc. Catalana 
d'Espina Bífida i 
Hidrocefàlia 
(ACAEBH) 

Commemoració del 50 
aniversari de l'ACAEBH 

2.215,20 € 12,2 

2022/10502 2203002607/81 G61377586 Fund. Privada Adana 
25è aniversari Fund. 
Adana 

2.178,80 € 12,0 

2022/10764 2203002607/82 G67282004 
Assoc. Plataforma 
Vertices 

Tráns-ito 2.178,80 € 12,0 
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2022/10752 2203002607/83 G61290565 

Assoc. Catalana per 
la Síndrome 
PRADER-WILLI-
ACSPW 

25 anys fent pinya per la 
SPW: Celebració del 
congrés 

2.160,70 € 11,9 

2022/10643 2203002607/84 G61356689 Punt de Referència 
La Mirada de Punt: 25è 
aniversari 

2.133,40 € 11,8 

2022/9358 2203002607/85 G55625719 
Assoc. Artística 
Arche 

Commemoració del 
Centenari Felip Pedrell i 
10è aniversari Trio 
Pedrell 

2.088,00 € 11,5 

2022/9893 2203002607/86 G58525924 
Assoc. per a la 
Difusió del Folklore 
Adifolk 

50è aniversari Adifolk 
1972/2022 

2.088,00 € 11,5 

2022/10323 2203002607/87 G64920051 
Esplai Pa amb 
Tomàquet del Papiol 

15 anys Pamtu! 2.088,00 € 11,5 

2022/10654 2203002607/88 G59898502 
Federació 
d'Associacions 
Gitanes de Catalunya 

Som Cultura! 2.088,00 € 11,5 

2022/10724 2203002607/89 G63771638 
Assoc. Amics de 
Pedra i Sang 

Pedra i Sang 2022 (20a 
edició commemorativa) 

2.088,00 € 11,5 

2022/10733 2203002607/90 G61849709 
Nits Culturals Sant 
Pere Sallavinera 

25è aniversari de les Nits 
Culturals Sant Pere 
Sallavinera 

1.815,00 € 11,5 

2022/10741 2203002607/91 G61514162 
Assoc. de Mitjans 
d'Informació i 
Comunicació 

Commemoració dels 25 
anys de l'AMIC a Sant 
Cugat 

2.088,00 € 11,5 

2022/10917 2203002607/92 G62848353 
Assoc. Colla 
castellera Matossers 
de Molins de Rei 

20è aniversari de la Colla 
castellera Matossers de 
Molins de Rei 

2.088,00 € 11,5 

2022/10791 2203002607/93 G60197449 Club Futbol Callús Centenari CF Callús 2.033,60 € 11,2 

2022/10871 2203002607/94 G58524927 

Assoc. de familiars 
de malalts 
d'Alzheimer de 
Barcelona (AFAB) 

AFAB, 35 anys de 
compromís amb les 
famílies 

2.033,60 € 11,2 

2022/7407 2203002607/95 G65351322 
Federació Catalana 
d'Autisme 

Jornada de reflexió i 
conscienciació sobre 
l'Autisme 

1.119,30 € 11,0 

2022/8723 2203002607/96 G64427065 Assoc. Catnova 
Convivència Intercultural 
en Valor 

1.997,30 € 11,0 

2022/9849 2203002607/97 G09910613 
Assoc. Mascoting 
Barcelona 

Fira Mascoting Barcelona 1.997,30 € 11,0 

2022/9897 2203002607/98 G58217191 
AMPA del Col·legi El 
Bruc del Bruc 

Commemoració Natividad 
Yarza, mestra i primera 
alcaldessa 

1.250,00 € 11,0 

2022/10161 2203002607/99 G65052029 

Asociación de 
Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna 
(HPN) 

Celebració del Congrés 
Internacional HPN-
Hematològiques Rares 
2022 

1.997,30 € 11,0 

2022/10162 2203002607/100 G08575441 

Assoc. Pares de 
Persones amb 
Disminució Psíquica- 
Institució (ASPASIM) 

10a edició de Correm 
junts, Milla de Sarrià 

1.997,30 € 11,0 

2022/10263 2203002607/101 G58580143 
Fund. Privada Pere 
Mitjans 

Commemoració Esteve 
Gener en el 45è 
aniversari de la Fund. 
Pere Mitjans 

1.997,30 € 11,0 

2022/10432 2203002607/102 G62867023 
Assoc. Cultural 
Sagals d'Osona 

15è aniversari de la 
Mulassa de Vic 

1.250,00 € 11,0 
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N. EXPEDIENT AD I POSICIÓ NIF ENTITAT PROJECTE 
IMPORT 

ATORGAT 
PUNTUACIÓ 

TOTAL 

2022/10453 2203002607/103 G59055525 
Coordinadora 
d'Entitats del Poble 
Sec 

20 anys d'Espai de la 
Infància 

1.997,30 € 11,0 

2022/10470 2203002607/104 R5800395E 

Fund. Pia Autònoma 
Institut Pere Tarrés 
d`Educació en 
l'Esplai (Fund. Pere 
Tarrés) 

Ir Congrés Internacional 
de Lleure Educatiu i 
Acció Sociocultural: 
construint models pel 
desenvolupament de 
persones i comunitats. 

1.997,30 € 11,0 

2022/10505 2203002607/105 G08256026 Orfeó Vigatà 
120è aniversari: país, 
poble i cultura 

1.997,30 € 11,0 

2022/10509 2203002607/106 G59378489 Unió Esportiva Vic 
Centenari Unió Esportiva 
Vic 

1.997,30 € 
 

11,0 

2022/10691 2203002607/107 G64771322 
Assoc. Banco 
Farmacéutico 

15 anys lluitant contra la 
pobresa farmacèutica 

1.997,30 € 11,0 

2022/10748 2203002607/108 G60910528 
Assoc. Internacional 
d'Enginyeria Sense 
Fronteres 

30 anys teixint xarxes, de 
la Font de la Guatlla al 
Barcelonès 

1.997,30 € 11,0 

2022/10758 2203002607/109 G62347919 
Casal d'Europa del 
Berguedà, Fund. 
Privada 

Europa 2022 1.997,30 € 11,0 

2022/10781 2203002607/110 G62090535 
Fund. Esplai 
Ciudadania 
Comprometida 

Foro Derechos Digitales 1.997,30 € 11,0 

2022/10790 2203002607/111 G58394016 Esbart Ciutat Comtal SOLC 1.997,30 € 11,0 

2022/10793 2203002607/112 G61976338 
Grup Bonaire i Veus 
de Tona 

Celebració 30 anys Grup 
Bonaire i Veus de Tona 

1.674,00 € 11,0 

2022/10880 2203002607/113 G64509987 
Assoc. Cultural Casa 
Orlandai 

Casa Orlandai: 15 anys 
d'art, convivència i 
transformació social 

1.997,30 € 11,0 

2022/10911 2203002607/114 G63533293 
Assoc. de la Gent 
Gran de Lliçà 
d'Amunt 

Júlia Bonet i Fité: 100 
anys de perfum 

1.997,30 € 11,0 

2022/10914 2203002607/115 G65966541 
Flamencología ACA 
Nuevos Aires del 
Camino 

X aniversario de la 
entidad. Charla ilustrada 
"Flamenco y 
Modernismo" 

1.625,00 € 11,0 

2022/10919 2203002607/116 V61987327 
Colla dels Falcons de 
Vilanova i la Geltrú 

50è aniversari de la Colla 
dels Falcons de Vilanova 
i la Geltrú 

1.997,30 € 11,0 

 
Hi ha entitats que s’han emmarcat en més d’un objecte, però el fet que una entitat 
s’hagi emmarcat en un objecte determinat no implica que automàticament s’hagi 
valorat favorablement en aquest sentit ja que, en alguns casos, s’ha determinat que no 
concorrien les circumstàncies per atorgar la puntuació corresponent. En concret hi ha 
hagut 17 entitats que no han puntuat en algun dels objectes en els quals s’havien 
emmarcat (casella en blau), però sí que han puntuat en la resta, com s’explica a la 
següent taula:  
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Expedient NIF ENTITAT PROJECTE 

Commem 
singulars 
10 anys 

múltiples 
de 5 (=2p) 

Commem 
singulars 

múltiples 25 anys 
(25a=2p; 50a=3p; 

75a=4p; 
100+a=5p) 

Commemor, 
esdev, Gene 
2020 (=3p) 

Congressos, 
concursos, 

jornades...àmbit 
internacional 

(=3p)  

Activitats 
excep/singul 

matèries 
transversals de 

repercussió 
(=2p) 

MOTIU  

1 2022/8749 G58819277 
Club Pati 
Vilafranca 

Publicació llibre 
l'equip d'hoquei de 
Vilafranca del 
Penedès, 80 anys 
d'història, emmarcat 
dins del 50è 
aniversari del Club 
Patí Vilafranca 

2 0       

No es valoren els 
50 anys ja que els 

van fer al 2020 
(base 2) 

2 2022/8997 G58452210 

CAE, 
formació i 

serveis socio-
culturals 

Setmana de Jocs al 
carrer de Manresa. 
Commemoració 20a 
edició 

2       0 

No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 

3 2022/9358 G55625719 
Assoc. 

Artística 
Arche 

Commemoració del 
Centenari Felip 
Pedrell i 10è 
aniversari Trio 
Pedrell 

2 5     0 

No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 

4 2022/9458 G08945859 

Assoc. per a 
les Nacions 

Unides a 
Espanya 

60è aniversari 
d'ANUE: treballant 
pels drets humans 
des de 1962 

2     0 2 
No es pot acreditar 
la internacionalitat 

(base 2) 
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Expedient NIF ENTITAT PROJECTE 

Commem 
singulars 
10 anys 

múltiples 
de 5 (=2p) 

Commem 
singulars 

múltiples 25 anys 
(25a=2p; 50a=3p; 

75a=4p; 
100+a=5p) 

Commemor, 
esdev, Gene 
2020 (=3p) 

Congressos, 
concursos, 

jornades...àmbit 
internacional 

(=3p)  

Activitats 
excep/singul 

matèries 
transversals de 

repercussió 
(=2p) 

MOTIU  

5 2022/9542 G59536300 
Club Basquet 

Castellet 
Commemoració 50 
anys CB Castellet 

2 3 0 0 0 

* No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 

* No es pot 
acreditar la 

internacionalitat 
(base 2) 
* No és 

commemoració de 
la Generalitat 2022 

(base 2) 

6 2022/0009851 G61493854 Fund. Ictus 
15 anys cuidant el 
que més t'importa 

2   0 3 0 

* No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 
* No és 

commemoració de 
la Generalitat 2022 

(base 2) 

7 2022/0010162 G08575441 

Assoc. Pares 
de Persones 

amb 
Disminució 
Psíquica- 
Institució 

(ASPASIM) 

10a edició de Correm 
junts, Milla de Sarrià 

2       0 

No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 

8 2022/0010168 G61678645 
Federació 

Catalana dels 
Tres Tombs 

25 anys de la 
Federació Catalana 
dels Tres Tombs 

2 2     0 

No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 
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Expedient NIF ENTITAT PROJECTE 

Commem 
singulars 
10 anys 

múltiples 
de 5 (=2p) 

Commem 
singulars 

múltiples 25 anys 
(25a=2p; 50a=3p; 

75a=4p; 
100+a=5p) 

Commemor, 
esdev, Gene 
2020 (=3p) 

Congressos, 
concursos, 

jornades...àmbit 
internacional 

(=3p)  

Activitats 
excep/singul 

matèries 
transversals de 

repercussió 
(=2p) 

MOTIU  

9 2022/0010509 G59378489 
Unió 

Esportiva Vic 
Centenari Unió 
Esportiva Vic 

2 5     0 

No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 

10 2022/0010511 G58040775 
Lluïsos de 

Gràcia 
Festa Major dels 
Lluïsos de Gràcia 

2 0       

No es valora els 
100 anys. Són 165 

anys de la festa 
major (base 2) 

11 2022/0010643 G61356689 
Punt de 

Referència 
La Mirada de Punt: 
25è aniversari 

2 2     0 

No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 

12 2022/0010761 G66055286 

Fund. 
Especial 

Antiga Caixa 
Sabadell 

1859 

Espai Natura, 50 
anys de cultura rural i 
natural 

2 3     0 

No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 

13 2022/0010764 G67282004 
Assoc. 

Plataforma 
Vertices 

Tránsito       3 0 

No es valora 
l'excepcionalitat/sin
gular de l'activitat 

perquè l'activitat ja 
l'han realitzat 

prèviament (base 2) 
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Expedient NIF ENTITAT PROJECTE 

Commem 
singulars 
10 anys 

múltiples 
de 5 (=2p) 

Commem 
singulars 

múltiples 25 anys 
(25a=2p; 50a=3p; 

75a=4p; 
100+a=5p) 

Commemor, 
esdev, Gene 
2020 (=3p) 

Congressos, 
concursos, 

jornades...àmbit 
internacional 

(=3p)  

Activitats 
excep/singul 

matèries 
transversals de 

repercussió 
(=2p) 

MOTIU  

14 2022/0010776 G64650930 
Fund. 

Privada 
Ecom 

30 anys defensant el 
dret al treball 

2     0 0 

* No es valora 
l'excepcionalitat/sin
gular de l'activitat 
perquè és activitat 

ordinària de l'entitat 
*  No es pot 
acreditar la 

internacionalitat 
(base 2) 

15 2022/0010791 G60197449 
Club Futbol 

Callús 
Centenari CF Callús 2 5     0 

No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 

16 2022/0010921 V08496358 
Club Esportiu 

Laietà 
Centenari Club 
Esportiu Laietà 

2 5     0 

No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 

17 2022/0010927 G61442968 
Coordinadora 
de Músics de 

Sabadell 

Celebració 25 anys 
de la Coordinadora 
de Músics de 
Sabadell 

2 2     0 

No es valora 
excepcionalitat per 

commemoració 
(base 2) 
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Hi ha 2 entitats (relacionades amb els números 1 i 10) a les que no se les ha valorades 
el fet d’emmarcar-se en “Commemoracions d’esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys, 
etc., és a dir commemoracions múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a 
la demarcació de Barcelona” ja que de la memòria de l’activitat no es desprèn que 
facin aquesta commemoració. Se les ha valorat per la resta d’aspectes puntuables, tal 
i com es veu a la taula anterior. 
 
Hi ha 2 entitats (relacionades amb els números 5 i 6) a les que no se les ha valorades 
el fet d’emmarcar-se en “Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de 
commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022” ja 
que les activitats descrites no es troben dins les relatives als esdeveniments i les 
personalitats objecte de commemoració aprovades per la Generalitat de Catalunya 
l’any 2022. 
 
Hi ha 3 entitats (relacionades amb els números 4, 5 i 14) a les que no se les ha 
valorades en el fet d’emmarcar-se en “Activitats relacionades amb l’organització de 
congressos, concursos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i 
de repercussió local a la demarcació de Barcelona” ja que de la memòria no es 
desprèn l’àmbit internacional de l’activitat proposada. Se les ha valorades per la resta 
d’aspectes puntuables, tal i com es veu a la taula anterior. 
 
Les 14 entitats (relacionades amb els números 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 i 
17) a les que no se les ha valorades en el fet d’emmarcar-se en “Activitats 
excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la 
demarcació de Barcelona” és degut a què de l’activitat no es pot despendre que tingui 
caràcter excepcional o singular dintre de les que normalment realitza l’entitat o perquè 
són commemoracions que ja impliquen l’excepcionalitat en sí mateixes (base 2 de la 
convocatòria). Se les ha valorades per la resta d’aspectes puntuables, tal i com es veu 
a la taula anterior. 
 
Segon. EXCLOURE les 33 sol·licituds següents ja que hi ha 2 entitats que han desistit 
de la sol·licitud en no respondre al requeriment enviat (tal i com estableix la base 7 de 
la convocatòria), 1 ha presentat una renúncia expressa i 30 tenen altres motius 
d’exclusió. Totes les entitats que han quedat excloses per puntuació han estat 
puntuades i s’han recollit i explicat d’acord amb l’informe tècnic i el quadre tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

  Expedient NIF ENTITAT PROJECTE PUNTUACIÓ 
MOTIU 
EXCLUSIÓ 

1 2022/8080 G66211848 
Assoc. d' Amics de 
la Fàbrica de Lied 

Òpera "Tres soles 
soles", amb 
commemoració de 
l'obra del cançoner 
popular 

          5,50    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 
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  Expedient NIF ENTITAT PROJECTE PUNTUACIÓ 
MOTIU 
EXCLUSIÓ 

2 2022/8082 G58964289 
Centre d'Estudis 
Josep Ester Borràs 
de Berga 

Primer festival 
cinema social: els 
Maquis 

              -      
Renúncia 
expressa 

3 2022/9844 G59444786 
Club Amics de 
l'Atletisme Bagà 

Trail del Moixeró 
2022 

              -      
Exclosa per 

objecte, activitat no 
singular (base 2) 

4 2022/10056 G58938119 
Agrupació de 
Colles del Ball de 
Gitanes del Vallès 

40è aniversari de 
la Trobada de 
Colles del Ball de 
Gitanes Del Vallès 
a Montserrat 

          9,50    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

5 2022/10163 G58550252 
Agrupació Balls 
Populars Vilanova i 
la Geltrú 

75è aniversari 
Recuperació 
Mulassa de 
Vilanova i la Geltrú 

          9,20    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

6 2022/10164 G08857542 

Fed. Catalana 
Esports 
Discapacitat 
Intel·lectual  

Ir campionat Acell 
Sport 

          5,70    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

7 2022/10166 R5800706C 
Comunitat Jueva 
Atid de Catalunya 
Progressiva 

30è aniversari 
Comunitat Jueva 
Atid de Catalunya 

          5,50    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

8 2022/10259 G66670712 
Associació La 
Casa Urbana 

La Urbana Festival               -      

Exclosa per 
objecte, activitat 
no singular (base 

2) 

9 2022/10266 G60170388 
Club de botxes 
Canet Misericòrdia 
Marina 

Jornades 
Internacionals de 
l'esport de les 
botxes 

          8,50    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

10 2022/10332 G62773221 
Acció Escolta de 
Catalunya 

Celebrem els 20 
anys d'Acció 
Escolta de 
Catalunya 

          7,50    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

11 2022/10420 P0816000D 
Ajuntament Vila de 
Piera 

35a diada de les 
Puntaires a Piera 

              -        
No és persona 
jurídica privada 

(base 4) 

12 2022/10426 G67224196 
Fundació Privada 
Onat Foundation 

Premis Inclusius 
Esport Català 

          7,70    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

13 2022/10467 G58533506 Orfeó Badaloní 
10è aniversari A 
Grup Vocal 

          7,50    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

14 2022/10503 G08850208 
Casa Regional de 
Andalucía en 
Barcelona 

Jornades 
commemoratives 
pel dia d'Andalusia 
a Catalunya 

              -      

Exclosa per 
objecte, no és 
internacional 

(base 2) 

15 2022/10512 P5801927D 
Escola Municipal 
Turó Blau 

80è aniversari de 
l'escola Turó Blau 

              -      
No és persona 
jurídica privada 

(base 4) 

16 2022/10683 G60185659 
Basket Club 
Parets, de Parets 
del Vallès 

90 aniversari CB 
Parets 

          7,00    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 
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  Expedient NIF ENTITAT PROJECTE PUNTUACIÓ 
MOTIU 
EXCLUSIÓ 

17 2022/10687 G08919664 

Centre 
Excursionista Puig 
Castellar de Santa 
Coloma de 
Gramenet 

                -      
Exclosa per no 

presentar 
formulari (base 5) 

18 2022/10705 G58044116 

Associació 
Catalana 
d’Expressos 
Polítics   

Projecte per a la 
commemoració del 
20è aniversari del 
Manifest del Liceu. 
Per un Memorial 
Democràtic (2002-
2022) 

          7,70    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

19 2022/10715 G58021031 
Societat Coral La 
Unió 
Santcugatenca 

Projecte d'activitat 
dels actes del 30è 
aniversari dels 
Bastoners de Sant 
Cugat (1992-2022) 

          8,00    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

20 
 

2022/10723 
G60130879 

Fund. Cipriano 
García. CCOO de 
Catalunya 

30 anys de la 
Fundació Cipriano 
García 

          9,70    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

21 2022/10734 G08813537 
Unió Esportiva de 
Sants 

Centenari Unió 
Esportiva de Sants 

              -      

Desistiment per no 
resposta al 

requeriment (base 
7) 

22 2022/10743 G61264578 
Club Ciclista Corró 
d'Amunt 

Caminem als 25               -      
Exclosa per no 

presentar 
formulari (base 5) 

23 2022/10755 G60316411 
Assoc. d Amputats 
Sant Jordi 

Commemoració 
30è aniversari 

          8,20    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

24 2022/10762 Q0869009A 
Col·legi Oficial de 
Treball Social de 
Catalunya 

Congrés 
d'Intervenció 
Psicosocial en 
Emergències 

              -      
No és persona 
jurídica privada 

(base 4) 

25 2022/10763 G58119181 

Assoc. d'Actors i 
Directors 
Professionals de 
Catalunya 

Commemoració 40 
anys AADPC 

          8,25    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

26 2022/10779 G60099702 
Associació 
Voluntaris 2000 

30 anys Jocs 
Olímpics Barcelona 
92 

          8,50    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

27 2022/10783 G08452252 
Atletic  Terrassa 
Hockey Club 

30a edició Campus 
d'estiu 

          5,75    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

28 2022/10784 G61987624 

Comitè Català de 
Representants de 
Persones amb 
discapacitat 
(COCARMI) 

RTF i la 
discapacitat 

              -      

Desistiment per no 
resposta al 

requeriment (base 
7) 
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  Expedient NIF ENTITAT PROJECTE PUNTUACIÓ 
MOTIU 
EXCLUSIÓ 

29 2022/10786 G59815233 
Penya 
Barcelonista Vall 
de Bisaura  

35è aniversari de 
la Penya 
Barcelonista Vall 
del Bisaura 

              -      

Exclosa per 
objecte, celebració 

35 aniversari al 
2020, no al 2022. 

No ho van 
realitzar per 

COVID però no es 
contempla a les 
bases (base 2) 

30 2022/10787 G61931895 

Assoc. Catalana 
Pro Persones amb 
Sordceguesa 
(APSOCECAT) 

Jornada 
Sordceguesa i 
Serveis Socials 

          7,45    
Exclosa per 

puntuació (base 9) 

31 2022/10789 G63244594 
Fundación Privada 
Manuel Blancafort 

Activitats 
commemoratives 
del 125è aniversari 
de Manuel 
Blancafort 

              -      
Exclosa per no 

presentar 
formulari (base 5) 

32 2022/10937 G59455659 
Penya 
Barcelonista 
Vilassar de Mar 

Celebració 50è 
aniversari de la 
Penya Barcelonista 
Vilassar de Mar 

              -      
Exclosa per no 

presentar 
formulari (base 5) 

33 2022/15189 G79114997 
Assoc. Aviadors de 
la República 

Jornades memòria 
històrica 2022 

              -      

Exclosa per 
objecte, activitat 
no singular (base 

2) 

 

Tercer. DISPOSAR una despesa de 299.955,60 € a favor de les persones jurídiques 
privades sense ànim de lucre relacionades a l’acord primer d’aquest dictamen, que 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/23101/48903 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2022. 
 

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució 
de les actuacions que es duran a terme dins el període comprès entre l’1 de gener de 
2022 fins al 31 de desembre de 2022, d’acord amb la base 3 de la convocatòria. 
 

Les justificacions de les activitats o projectes hauran de tramitar-se a través de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona, mitjançant la complementació del formulari 
electrònic normalitzat signat electrònicament pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, IdCAT Mòbil, 
Cl@ve, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la base 19 de la 
convocatòria. 
 

Els models normalitzats de la justificació es podran trobar al web de la Diputació de 
Barcelona a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.  
 

Quart. REDUIR l’autorització de la despesa aprovada per acord de Junta de Govern 
108/2022 (acord que va aprovar la convocatòria i l’autorització de la despesa- A) en 

http://www.diba.cat/presidencia-subvencions
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44,40 €, resultants de la diferència entre la quantitat màxima consignada per la 
concessió d’aquestes subvencions (300.000 €) i la quantitat efectivament atorgada 
(299.955,60 €), de l’aplicació pressupostària G/10500/23101/48903 del vigent 
pressupost. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. PUBLICAR la resolució de la concessió en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) en el termini de deu dies des de la resolució, publicar-la també, en 
el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona i al web 
següent: http://www.diba.cat/presidencia-subvencions. 
 
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.” 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Josep Monràs i Galindo (PSC-CP). 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per a 
la col·laboració en el desenvolupament i el finançament de la contractació dels 
serveis de creativitat i dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional 
de la campanya sobre l’accés als espais naturals protegits per a l’any 2022 (Exp. 
núm. 2022/16235).- 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 Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, d’acord amb el Decret  
253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, té entre les seves funcions: 

 

 Promoure activitats adreçades a l'educació ambiental i vetllar per la coordinació 
de l'acció pública de la Secretaria d’Acció Climàtica i els òrgans que té adscrits, 
els de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en aquestes 
matèries. 

 Establir els mecanismes adients per garantir l'accés a la informació ambiental i 
promoure la participació ciutadana i del conjunt d'actors més directament 
concernits en el desenvolupament de les polítiques ambientals. 
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2. L’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un acord marc de serveis 
de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, 
adjudicat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en data 18 
d’octubre de 2018 (expedient PR-2018-54), prorrogat per resolució de 28 d’octubre 
de 2020 fins a la formalització d’un nou Acord Marc i, en cas que no s’hagués 
formalitzat abans, com a màxim fins al 18 de novembre de 2021, i a l’empara 
d’aquest acord marc elabora els expedients per a la inserció de la campanya anual 
als mitjans impresos, televisió, ràdio, exterior i on-line, que es reforça amb altres 
expedients de difusió d’altres campanyes de sensibilització, conscienciació 
ciutadana i d’informació, més concretament la campanya d’actituds cíviques als 
espais naturals. 

 
3. La Diputació de Barcelona també disposa d’un acord marc de serveis de gestió per 

a la inserció de publicitat institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de 
comunicació i d’altres serveis de publicitat i comunicació, aprovat en data 27 de 
gener de 2022 i que tindrà efectes a partir de l’1 de setembre de 2022 (expedient 
2021/0017872). 

 
4. Atès l’especial interès públic de la problemàtica de la sobrefreqüentació, la 

massificació i dels comportaments inadequats en els espais naturals de protecció 
especial a Catalunya, la campanya de comunicació destinada a conscienciar sobre 
el correcte ús d’aquests espais està considerada de caràcter transversal.  

 
5. El Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona és l’encarregat 

de dur a terme i contractar les diferents campanyes de comunicació i publicitàries. 
 
6. Ambdues parts tenen interès a començar aquesta col·laboració perquè suposa una 

conscienciació de la ciutadania de Catalunya sobre la importància en la prevenció 
de l’ús incorrecte als espais naturals de protecció especial. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim 
jurídic, contingut i procediment dels convenis de col·laboració.   

 
2. D’acord amb l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, s’acompanya aquest conveni d’una memòria justificativa.   
 
3. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
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4. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.4. k) de la Refosa 1/2022 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. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al BOPB el 16 
de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, publicat al 
BOPB de 3.5.2022. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la minuta de conveni entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i la Diputació de 
Barcelona per a la col·laboració en el desenvolupament i el finançament de la 
contractació dels serveis de creativitat i dels serveis de gestió i inserció de publicitat 
institucional de la campanya sobre l’accés als espais naturals protegits per a l’any 
2022, que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA 
RURAL, I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA COL·LABORACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT I EL FINANÇAMENT DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
DE CREATIVITAT I DELS SERVEIS DE GESTIÓ I INSERCIÓ DE PUBLICITAT 
INSTITUCIONAL DE LA CAMPANYA SOBRE L’ACCÉS ALS ESPAIS NATURALS 
PROTEGITS L’ANY 2022 
 
INTERVENEN 
 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL, representat 
pel senyor David Mascort Subirana, secretari general del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, en representació de l’esmentat 
Departament en virtut de la Resolució AAM/878/2011, de 31 de març DOGC núm. 5858, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en diversos òrgans del Departament. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb NIF P0800000B i domicili a Rbla. de Catalunya 126, 
representada per la seva presidenta, d’acord amb l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, signant la Sra. Pilar Díaz Romero, diputada adjunta 
de Presidència, per delegació de firma conferida per Decret núm. 8966 de 23 de juliol de 
2019.  
 
Igualment, intervé la secretària delegada, Sra. Anna Majó Capilla, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març, publicat al 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 
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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. 
 
Es reconeixen plenament i mútua capacitat legal per obligar-se, i en especial per aquest 
acte en el qual 
 
MANIFESTEN 
 
1. Una de les conseqüències de la pandèmia de COVID 19 ha estat el desig de la 

població per apropar-se a la natura. Tot i que aquest desig d’observació i gaudi de la 
natura és inherentment positiu, ha suposat una sobrefreqüentació dels espais naturals 
de Catalunya que pot tenir conseqüències negatives per la biodiversitat. La 
sobrefreqüentació ha comportat aglomeracions de persones i vehicles que han posat 
en risc l’equilibri natural. En paral·lel, a més, s'ha produït un notable increment dels 
comportaments incívics. 

 
2. Atès l’especial interès públic de la problemàtica de l’accés als espais naturals a 

Catalunya, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona tenen la voluntat de dur a terme 
conjuntament una campanya de comunicació destinada a conscienciar del valor que té 
la natura i de les conseqüències de la sobrefreqüentació, de la massificació i dels 
comportaments inadequats en els espais naturals de protecció especial. 

 
3. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de la Direcció 

General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, d’acord amb el Decret  253/2021, de 
22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, té entre les seves funcions: 

 

 Promoure activitats adreçades a l'educació ambiental i vetllar per la coordinació de 
l'acció pública de la Secretaria d’Acció Climàtica i els òrgans que té adscrits, els de 
l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en aquestes matèries. 

 Establir els mecanismes adients per garantir l'accés a la informació ambiental i 
promoure la participació ciutadana i del conjunt d'actors més directament concernits 
en el desenvolupament de les polítiques ambientals. 

 
4. L’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa d’un acord marc de serveis de 

gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació, adjudicat pel 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en data 18 d’octubre de 
2018 (expedient PR-2018-54), prorrogat per resolució de 28 d’octubre de 2020 fins a la 
formalització d’un nou Acord Marc i, en cas que no s’hagués formalitzat abans, com a 
màxim fins al 18 de novembre de 2021, i a l’empara d’aquest acord marc elabora els 
expedients per a la inserció de la campanya anual als mitjans impresos, televisió, ràdio, 
exterior i on-line, que es reforça amb altres expedients de difusió d’altres campanyes de 
sensibilització, conscienciació ciutadana i d’informació, més concretament la campanya 
d’actituds cíviques als espais naturals. 

 
5. La Diputació de Barcelona també disposa d’un acord marc de serveis de gestió per a la 

inserció de publicitat institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de 
comunicació i d’altres serveis de publicitat i comunicació, aprovat en data 27 de gener 
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de 2022 i que tindrà efectes a partir de l’1 de setembre de 2022 (expedient 
2021/0017872). 

 
6. Atès l’especial interès públic de la problemàtica de la sobrefreqüentació, la massificació 

i dels comportaments inadequats en els espais naturals de protecció especial a 
Catalunya, la campanya de comunicació destinada a conscienciar sobre el correcte ús 
d’aquests espais està considerada de caràcter transversal.  

 
7. El Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona és l’encarregat de 

dur a terme i contractar les diferents campanyes de comunicació i publicitàries. 
 
8. Ambdues parts tenen interès a començar aquesta col·laboració perquè suposa una 

conscienciació de la ciutadania de Catalunya sobre la importància en la prevenció de 
l’ús incorrecte als espais naturals de protecció especial. 

 
9. La minuta de conveni ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona en sessió de data ........ de 2022. 
 
10. La minuta de conveni ha estat aprovada per la Generalitat de Catalunya... 
 
Per tot l’anterior, les parts acorden formalitzar aquest conveni, amb subjecció als següents  
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular les condicions de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, i la Diputació de Barcelona per a la col·laboració en el desenvolupament i el 
finançament de la contractació dels serveis de creativitat i dels serveis de gestió i inserció de 
publicitat institucional de la campanya sobre l’accés als espais naturals protegits l’any 2022. 
 
Segon. Àmbit territorial de la campanya 
 
L’àmbit de la campanya és el territori de Catalunya  
 
Tercer. Actuacions de les parts 
 
Per part de la Generalitat de Catalunya: 
 
- El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rurals és l’òrgan de contractació 

i el responsable de coordinar la campanya, tant de la creativitat com de les insercions als 
mitjans de comunicació, excepte les insercions publicitàries que contracti la Diputació de 
Barcelona (pactades conjuntament). La contractació de les insercions s’ha dut a terme 
segons el vigent acord marc pels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional i 
per a la contractació de la creativitat es durà a terme una nova licitació per procediment 
obert. 

- El missatge comunicatiu i les diferents peces es decidirà conjuntament amb la Diputació 
de Barcelona. 
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- Elaborarà el pla de mitjans de la campanya recollint les aportacions d’estratègia, 
recomanacions i suggeriments de la Diputació. 

- Aportarà una quantitat total de d’un milió dos-cents mil euros (1.200.000,00 €), amb 
càrrec a l’aplicació  pressupostària AG11 D/26000300/5530/0000 del pressupost de la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural per 2022, per a la creativitat de 
la campanya i a les insercions als mitjans de comunicació. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
 
- Es responsabilitzarà de la inserció de la campanya publicitària a mitjans locals i 

comarcals de la província de Barcelona, mitjançant espots, falques i display pactats amb 
la Generalitat de Catalunya. La contractació d’aquesta inserció es durà a terme segons 
l’acord marc de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la 
Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis 
de publicitat i comunicació. 

- Decidirà conjuntament amb la Generalitat de Catalunya el missatge comunicatiu i les 
diferents peces. 

- Realitzarà aportacions d’estratègia, recomanacions i suggeriments a la Generalitat 
durant l’elaboració del pla de mitjans de la campanya. 

- Assumirà un import de 145.000 € (IVA inclòs) que es correspondrà amb les despeses 
derivades de la inserció de la campanya publicitària a mitjans locals i comarcals de la 
província de Barcelona, mitjançant espots, falques i display, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/11020/92050/22602 del seu pressupost per al 2022. 

 
Quart. Comissió de seguiment, vigilància i control 
 
Es crearà una comissió de seguiment per vetllar pel seguiment i avaluació de l’execució 
d’aquest conveni, així com per a la resolució de les qüestions tècniques que s’hi puguin 
plantejar.  
 
La comissió es reunirà com a mínim un cop l’any i també sempre que una part ho sol·liciti, a 
la seu de la Direcció General de Difusió.  
 
Integren aquesta comissió de seguiment:  
 
Per part de la Generalitat de Catalunya: 
 

 El/la responsable de difusió institucional de la Direcció General de Difusió del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

 El/la cap de l’Oficina de Comunicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural. 

 El/la sub-director/a d’Informació i Foment de la Sostenibilitat. 

 El/la cap de Secció d’Entitats Ambientals i Participació Ciutadana. 
 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
 

 L’assessor/a tècnic/a responsable de la relació amb els mitjans de comunicació, o 
persona en qui delegui. 

 El/La cap de Servei de Premsa i Xarxes Socials, o persona en qui delegui. 
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 El/la cap de la Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària, o persona en qui delegui. 

 El/la cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, o persona en qui delegui. 
 
El/La cap de la Secció administrativa de Convenis i Subvencions de la Direcció de Serveis 
de Suport a la Coordinació General de la Diputació farà les funcions de secretari/ària de la 
comissió.   
 
Les parts poden convidar a les reunions de la comissió de seguiment personal tècnic      de 
les seves respectives unitats, d’acord amb els temes que s’hi hagin de tractar. 
 
Així mateix, la comissió serà competent per a conèixer, amb caràcter previ a la jurisdicció 
contenciosa administrativa, els conflictes i les discrepàncies que sorgeixin entre les parts 
relatius a la interpretació i/o compliment del contingut del present conveni, d’acord amb el 
pacte vuitè del present conveni. 
 
Cinquè. Vigència 
 
El termini de vigència del conveni s’inicia en la data de la darrera signatura electrònica, i 
s’estén fins al 31 de desembre de 2022.  
 
Sisè. Resolució anticipada 
 
Les causes de resolució anticipada d’aquest conveni són: 
 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes d’una de les parts signants 

del conveni. 
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 

conveni. 
d) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d’aplicació. 
 
En cas d’extinció anticipada, les parts decidiran, segons el moment en què es trobin les 
actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni. 

 
Setè. Protecció de dades  
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de 
garanties digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de 
l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de 
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i 
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del 
RGPD. 
 
Vuitè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les previsions 
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sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
Aquest conveni es regula d’acord amb el que disposa el 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, atès que es tracta d’un acord subjecte a dret públic, del qual es deriven 
obligacions jurídiques directes per a les parts. 
 
Novè. Jurisdicció competent 
 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment 
d’allò pactat seran resolts de mutu acord sota els criteris de bona fe i de col·laboració 
mútua, en el marc de la comissió de seguiment prevista al pacte tercer. 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni entre 
l’Administració de la Generalitat i la Diputació de Barcelona se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa dels tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Desè. Publicitat 
 
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, d’acord amb l’article 110.3 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, publicarà el conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. També, i d’acord amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el conveni signat s’ha d’inscriure 
al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, el qual és accessible 
des del Portal de la Transparència. La Diputació de Barcelona publicarà les dades relatives 
al present conveni a la web http://transparencia.diba.cat.  
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, es signa, electrònicament, a un sol efecte, a 
Barcelona, en la data de la darrera signatura.” 

 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un 
conveni marc entre la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de Recerca i Universitats, i la Fundació Institució dels 
Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), per a la promoció del coneixement i 
la innovació pública en els espais del recinte Escola Industrial (Exp. núm. 
2022/16296).- 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  
 

http://transparencia.diba.cat/
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1. La Diputació de Barcelona té la voluntat d’implementar un pla per al recinte de 
l’Escola Industrial que, sota el nom de La Industrial+, té com a objectius la 
renaturalització del recinte, la posada en valor del seu patrimoni arquitectònic i la 
d’impulsar la creació d’un centre d’innovació en els serveis públics. Aquest centre, 
com a xarxa de col·laboració, rebrà el nom de Centre Internacional per a la 
Innovació en els Serveis Públics (CIISP) i tindrà com a missió treballar en la 
intersecció entre ciència, tecnologia, empresa i Administració per reformular i 
elaborar serveis públics innovadors i propostes de col·laboració público-privada 
que, sobre les bases d’eficiència i transparència, ajudin les administracions 
públiques a encarar la complexitat del segle XXI amb les eines pròpies d’aquest 
segle.  

 
2. La Diputació de Barcelona té previst, un cop rehabilitats els espais, que el futur 

CIISP s’ubiqui a l’anomenat edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial, antiga seu 
de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB). 

 
3. La Diputació de Barcelona té previst oferir als centres CERCA que hi puguin tenir 

interès (via I-CERCA) la possibilitat d’esdevenir membres del CIISP i de col·laborar 
activament en la millora dels serveis de les administracions públiques. En virtut 
d’aquesta col·laboració, la Diputació de Barcelona proporcionarà als esmentats 
instituts de recerca un espai adient per a la seva comesa dins de les instal·lacions 
del CIISP. 

 
4. La Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'art 158 EAC, ostenta, entre d'altres, 

competències exclusives amb relació als centres i les estructures de recerca de Ia 
Generalitat, i que en exercici de les mateixes considera de gran interès el marc de 
col·laboració efectiva entre aquests centres, les empreses i el CIISP per tal de 
trobar conjuntament solucions pràctiques als reptes de modernització i 
transformació que l’Administració pública té plantejats per tal de poder oferir uns 
millors serveis a la ciutadania. 

 
5. La I-CERCA és una entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat, 

integrada al sistema de recerca de Catalunya, que té per objecte donar suport als 
instituts CERCA i a la seva projecció corporativa, institucional i científica, als efectes 
que puguin incrementar i consolidar posicions de lideratge internacional; així com Ia 
implementació de les polítiques de l’Administració de Ia Generalitat adreçades als 
centres CERCA i a d'altres estructures de recerca, quan així se li encomani.   

 
FONAMENTS DE DRET  
 
L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
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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 
3.4.k) punt 1) de la Refosa núm. 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de data 
16 de febrer de 2022), i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, 
publicada al BOPB de 3 de maig de 2022. 
 
En virtut de tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. APROVAR el conveni marc entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament de Recerca i Universitats, la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), 
per a la promoció del coneixement i la innovació pública en els espais del recinte 
Escola Industrial, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE RECERCA I 
UNIVERSITATS, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ INSTITUCIÓ DELS 
CENTRES DE RECERCA DE CATALUNYA (I-CERCA), PER A LA PROMOCIÓ DEL 
CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ PÚBLICA EN ELS ESPAIS DEL RECINTE ESCOLA 
INDUSTRIAL 
 

INTERVENEN 
 

D’una part, la senyora Gemma Geis Carreras, Honorable consellera del Departament de 
Recerca i Universitats, nomenada per Decret 22/2021, de 26 de maig, actuant en l’exercici 
de les seves competències, atribuïdes per l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
en nom i representació de l’Administració de la Generalitat i, també, de la Fundació  
I-CERCA, com a presidenta del Patronat, en virtut de l’article 20 dels estatuts de la 
Fundació. 
 
De l’altra, l’Excma. Núria Marín Martínez, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona, facultada en virtut de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local. 
 
Igualment, assisteix la secretària delegada, Sra. Anna Majó Capilla, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de 13 de març, publicat al 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. 
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Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per a aquest acte, i de 
mutu acord, 
 

MANIFESTEN 
 
Primer. Des de l'any 1998 l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya van col·laborar en la 
gestió compartida del Consorci Escola Industrial de Barcelona, ubicat en espais de titularitat 
de la Diputació de Barcelona en el recinte Escola Industrial i amb finalitats relatives a l'àmbit 
del coneixement. Concretament, el Consorci, actualment dissolt, va assumir la titularitat i 
gestió de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) fins a 
la creació de la nova Escola d'Enginyeria Barcelona Est (EEBE) com a centre integrat a la 
UPC (Ordre EMC/134/2016, de 26 de maig, i publicat al DOGC de 2 de maig de 2016) 
ubicada al Campus Diagonal - Besòs. En aquest procés dut a terme amb la col·laboració de 
totes les entitats consorciades van quedar disponibles els espais de l'edifici 12 fins llavors 
ocupats per la UPC. 
 
Segon. L'Administració de Ia Generalitat, la Fundació I-CERCA (d’ara endavant I-CERCA) i 
la Diputació de Barcelona, considerant que el recinte conegut com a Escola Industrial era un 
espai estratègic i amb alt potencial per esdevenir un eix estructural de les polítiques 
públiques que, coordinadament des de les seves respectives competències, poguessin 
impulsar i desenvolupar les tres institucions van signar un conveni marc de col·laboració en 
data 13 de març de 2017 en què es recollia la voluntat de continuar promovent el 
coneixement en els espais de recinte Escola Industrial, reforçant els vincles de col·laboració 
institucional que històricament han mantingut l’Administració de la Generalitat i la Diputació 
de Barcelona. 
 
Tercer. La Diputació de Barcelona ha elaborat i té la voluntat d’implementar un pla per al 
recinte de l’Escola Industrial que, sota el nom de La Industrial+, té com a objectius la 
renaturalització del recinte, la posada en valor del seu patrimoni arquitectònic i la d’impulsar 
la creació d’un centre d’innovació en els serveis públics. Aquest centre rebrà el nom de 
Centre Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics (CIISP) i tindrà com a missió 
treballar en la intersecció entre ciència, tecnologia, empresa i Administració per reformular i 
elaborar serveis públics innovadors i propostes de col·laboració público-privada que, sobre 
les bases d’eficiència i transparència, ajudin les administracions públiques a encarar la 
complexitat del segle XXI amb les eines pròpies d’aquest segle.  
 
Quart. La Diputació de Barcelona té previst, un cop rehabilitats els espais, que el futur 
CIISP s’ubiqui a l’anomenat edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial, antiga seu de 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB). 
 
Cinquè. La Diputació de Barcelona té previst oferir als centres CERCA que hi puguin tenir 
interès (via I-CERCA) la possibilitat d’esdevenir membres del CIISP i de col·laborar 
activament en la millora dels serveis de les administracions públiques. En virtut d’aquesta 
col·laboració, la Diputació de Barcelona proporcionarà als esmentats instituts de recerca un 
espai adient per a la seva comesa dins de les instal·lacions del CIISP.  
 
Sisè. La Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'art 158 EAC, ostenta, entre d'altres, 
competències exclusives amb relació als centres i les estructures de recerca de Ia 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Generalitat, i que en exercici de les mateixes considera de gran interès el marc de 
col·laboració efectiva entre aquests centres, les empreses i el CIISP per tal de trobar 
conjuntament solucions pràctiques als reptes de modernització i transformació que 
l’Administració pública té plantejats per tal de poder oferir uns millors serveis a la ciutadania.  
 
Setè. La (I-CERCA) és una entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat, 
integrada al sistema de recerca de Catalunya, que té per objecte donar suport als instituts 
CERCA i a la seva projecció corporativa, institucional i científica, als efectes que puguin 
incrementar i consolidar posicions de lideratge internacional; així com la implementació de 
les polítiques de l’Administració de la Generalitat adreçades als centres CERCA i a d'altres 
estructures de recerca, quan així se li encomani.   
 
La I-CERCA fou creada el 2010 per donar resposta a un dels compromisos formulats al Pla 
Nacional de Recerca i Innovació (subscrit el 21 d’octubre de 2008, primer pel Govern de la 
Generalitat, per tots els grups parlamentaris, per totes les universitats de Catalunya, 
organitzacions empresarials i sindicals, i després s’hi van adherir moltes altres entitats). La l-
CERCA té per missió garantir un desenvolupament adequat del sistema de centres de 
recerca català; afavorir i maximitzar les sinergies, la coordinació entre els centres i la 
cooperació estratègica; millorar el posicionament, la visibilitat i l'impacte de la recerca duta a 
terme i facilitar la interlocució amb els diferents agents públics i privats. 
 
Vuitè. La minuta de conveni ha estat aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió de data ... 
 
Per tot això, les entitats signatàries han decidit formalitzar el present conveni marc d'acord 
amb els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Objecte 
 
L'objecte d'aquest conveni és l'establiment del marc de col·laboració entre l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Recerca i Universitats, la Diputació 
de Barcelona i la I-CERCA per continuar promovent el coneixement i la innovació en els 
espais del recinte Escola Industrial, propietat de la Diputació de Barcelona, reforçant els 
vincles de col·laboració institucional que històricament han mantingut l'Administració de la 
Generalitat, la I-CERCA i la Diputació de Barcelona amb l'objectiu d’impulsar un centre 
d’innovació que, basat en la col·laboració público-privada, contribueixi a facilitar el 
desenvolupament de l'ecosistema científic i tecnològic català, internacionalment reconegut, i 
la millora i transformació dels serveis de l’Administració pública. 
 
Segon. Finalitats 
 
Per donar compliment al seu objecte, les finalitats del conveni són les següents:  
 
a) Acollir dins del Centre Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics els spin-off 

dels centres d’investigació d’I-CERCA que així ho desitgin i que puguin contribuir, en la 
totalitat o en part de les seves activitats, a la millora i transformació dels serveis públics. 
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b) La I-CERCA continuarà assessorant la Diputació de Barcelona en l’adequació dels 
espais de l’edifici 12 per a la recerca científica durant el procés de rehabilitació que la 
Diputació està duent a terme en aquest edifici del recinte de l’Escola Industrial per tal de 
contribuir a facilitar l'exercici d'activitats relatives a l'àmbit del coneixement i la innovació 
una vegada culminada la remodelació. 

 
c) El Departament de Recerca i Universitats, per la seva banda, es compromet a 

assessorar també al Centre Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics en la 
recerca d’altres bones opcions de recerca i de transferència en la millora i transformació 
dels serveis públics que siguin del seu interès, especialment en l’àmbit de les universitats 
del sistema universitari de Catalunya.  

 
d) La Diputació de Barcelona, la I-CERCA i la Generalitat de Catalunya articularan les 

propostes, identificaran les oportunitats, canalitzaran les informacions i vetllaran per la 
difusió, publicitat i imatge de les iniciatives conjuntes en el marc de les seves respectives 
institucions de manera coordinada amb el del Centre Internacional per a la Innovació en 
els Serveis Públics. 

 
e) La Diputació de Barcelona, la I-CERCA i la Generalitat de Catalunya potenciaran, 

compartiran i aprofitaran les sinergies entre les entitats que s'ubiquin en els espais de 
l'esmentat Centre i hi podran establir vincles de col·laboració. 

 
f) En el marc d’aquesta col·laboració, el Departament de Recerca i Universitats facilitarà el 

marc de relacions adequat per tal que start-ups amb continguts adequats als interessos 
del CIISP puguin accedir al finançament competitiu del Fons d’Inversió de Tecnologia 
Avançada de la Generalitat, a través de la informació adequada i vetllant sempre perquè 
es garanteixin els principis establerts a la normativa reguladora de les subvencions. 

 
g) Qualsevol altra que sigui acordada per les parts signatàries i que contribueixi a 

l'acompliment de l'objecte del conveni. 
 
Tercer. Comissió d'Assessorament i Seguiment 
 
1. Es constitueix una Comissió, que ha de ser paritària (fins a tres membres designats per 

cadascuna de les parts signatàries), amb la funció d'assessorar, desenvolupar i fer el 
seguiment del present conveni. 

 
2. Podran assistir a les reunions de la Comissió experts i col·laboradors de les institucions 

signatàries que hi siguin convidats per mutu acord dels seus membres. 
 
3. Corresponen a la Comissió les funcions següents:  
 

a) El seguiment del desenvolupament del conveni 
 
b) La proposta de les entitats que, per part de la I-CERCA, hagin d’ubicar-se als espais 

del recinte Escola Industrial. 
 
c) L’establiment de les estipulacions necessàries perquè es puguin dur a terme les 

obres, condicionaments, subministraments per fer efectiva la instal·lació de les 
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entitats proposades per la I-CERCA en els espais que es posin a disposició. Les 
esmentades estipulacions, com a mínim, hauran de contemplar els criteris en relació 
amb: 

 
- Durada proposada. 
- Repercussió de despeses comunes. 
- Repercussió de despeses d'obres, instal·lacions i d'altres derivades de les 

adequacions dels espais. 
- Repercussió, si és el cas i així ho determina la Comissió, de cànon i d'altres que 

siguin repercutibles. 
 
Els compromisos econòmics a càrrec de les parts signatàries derivats de les 
estipulacions anteriors s’articularan mitjançant els convenis corresponents. 

 
d) La resolució dels dubtes i controvèrsies que puguin plantejar-se. 
 
e) L'anàlisi dels resultats de la col·laboració objecte del conveni. 
 
f) La formulació de propostes i projectes per al millor desenvolupament del conveni. 

 
4. L'Administració de la Generalitat i la I-CERCA en el si d'aquesta Comissió assessoraran 

sobre els espais i sobre les característiques que haurien de complir els espais renovats, 
en relació amb la tipologia de cada centre CERCA. 

 
5. La Diputació de Barcelona, la I-CERCA i la Generalitat de Catalunya faran seguiment i 

avaluaran, en el si d'aquesta Comissió, la contribució de les spin-off d’I-CERCA 
instal·lades als espais del Centre amb l’assoliment dels objectius del mateix Centre. I, a 
la vegada, els avantatges que hauran suposat per a les esmentades spin-off el fet d’estar 
allotjades en el CIISP.  

 
6. La comissió es reunirà amb la periodicitat que determinin els seus membres i de cada 

reunió s'aixecarà acta. 
 
Quart. Centres CERCA 
 
A banda de les spin-off esmentades al punt primer, les parts signatàries acorden facilitar la 
ubicació de centres CERCA en els espais del CIISP, sempre que aquesta ubicació es 
consideri d'interès, i prèvia proposta de la Comissió regulada en l'acord tercer. 
 
Cinquè. Laboratori d’Innovació Pública 
 
Els instituts de recerca de la I-CERCA allotjats al Centre i, eventualment, altres grups de 
recerca que es puguin derivar de l’establert en el pacte segon c) d’aquest conveni, formaran 
part del Laboratori d’Innovació Pública del CIISP en els termes i amb les característiques 
que en un altre conveni es determini. El laboratori esdevindrà un espai on tots els agents 
implicats en el Centre confluiran per avaluar les possibilitats de millora i transformació dels 
serveis públics i estudiar, conjuntament amb les empreses i els representants de 
l’Administració, les possibilitats que ofereixen la ciència i les tecnologies per desenvolupar 
productes destinats a la millora i transformació dels serveis públics. A través de la Comissió 
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d’assessorament i seguiment d’aquest conveni, els instituts I-CERCA, altres grups de 
recerca o spin-offs derivades a qui es proposi d’instal·lar-s’hi, han de ser prèviament 
informades dels costos que es puguin derivar de la seva instal·lació, així com dels seus 
drets i deures.  
 
Sisè. Compromisos econòmics 
 
El present conveni no implica en si mateix l'assumpció de compromisos econòmics. No 
obstant això, cas que convingui realitzar aportacions econòmiques per part de les 
institucions que el subscriuen durant l'execució del conveni, aquestes hauran de ser 
prèviament aprovades per les entitats que assumeixin les obligacions i s'articularan 
mitjançant convenis específics, que requeriran l'aprovació de les dites institucions, d'acord 
amb la normativa d'aplicació i les disponibilitats pressupostàries. 
 
Setè. Modificació 
 
Les clàusules del conveni podran ser modificades per acord exprés i escrit de les parts 
signants, d'acord amb la normativa vigent. 
 
Vuitè. Durada 
 
El conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà durada de fins a 4 anys, 
prorrogable si abans de la finalització del termini les parts acorden unànimement la seva 
pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals. 
 
Novè. Causes d’extinció i resolució. 
 
1. El conveni s'extingirà per finalització de les accions que en són l'objecte i finalitats. 
 
2. Són causes de resolució del conveni:  
 

a) El transcurs del termini de vigència i, si és el cas, de la pròrroga.  
b) L’acord unànime de les parts signatàries. 
c) La resta de causes establertes a la legislació vigent. 

 
3. La Comissió de Seguiment estudiarà les formes de finalitzar les actuacions en curs, en 
cas d'extinció anticipada. 
 
Desè. Publicitat 
 
D'aquest conveni se'n donarà la corresponent publicitat al DOGC i al web del Departament 
de Recerca i Universitats, d'acord amb allò previst 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, 
sens perjudici d'altres publicitats que puguin correspondre. 
 
La Diputació de Barcelona, en compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicarà les dades 
relatives al present conveni a la web http://transparencia.diba.cat.  
 

http://transparencia.diba.cat/
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Onzè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de 
garanties digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de 
l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de 
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i 
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del 
RGPD. 
 
 
Dotzè. Règim jurídic i naturalesa 
 
1. El conveni se sotmet a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d'abril (LRBRL) i Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRC); i a les previsions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre 
(LRJSP) i d'altra normativa aplicable. 
 
2. La resolució de les controvèrsies que puguin plantejar-se sobre la interpretació i execució 
i efectes del conveni hauran de resoldre's de comú acord per la Comissió establerta al pacte 
tercer; i qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi de la interpretació o aplicació del conveni 
serà de coneixement i competència dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 
de Barcelona.” 

 
SEGON. Notificar aquest acord al Departament de Recerca i Universitats de la 
Generalitat de Catalunya i a la Fundació Institució dels Centres de Recerca de 
Catalunya (I-CERCA).” 
 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Coneixes les 
biblioteques municipals?» per un import de 312 €, IVA inclòs. (Exp. núm. 
2022/3662).- 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 Diputació de Barcelona gestiona la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 

província de Barcelona per tal de garantir l'equilibri territorial i la qualitat de servei 
en matèria bibliotecària, així com l'accés de tota la ciutadania a la informació, el 
coneixement i la cultura. 

 
2. La Diputació de Barcelona organitza, a través dels canals corporatius d’Instagram 

@bibliotequesXBM, de Facebook @bibliotequesXBM i de Twitter @bibliotequesxbm 
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i també a través de les webs i dels butlletins temàtics corporatius de la Diputació de 
Barcelona, el sorteig «Coneixes les biblioteques municipals?», que té per donar 
a conèixer la Biblioteca Virtual de la Xarxa de Biblioteques Municipals, incrementar 
la interacció amb els seguidors dels seus perfils socials i aconseguir-ne de nous. 

 
3. La Diputació de Barcelona convida els participants a respondre 5 preguntes 

relatives a la Xarxa de Biblioteques Municipals a través de la plataforma 
Easypromos. Entre els participants que responguin correctament totes les 
preguntes es farà un sorteig per triar 5 guanyadors. 

 
4. El període per participar en el sorteig «Coneixes les biblioteques municipals?», 

començarà el divendres 26 d’agost de 2022 a les 9 hores i finalitzarà el dilluns 5 de 
setembre de 2022 a les 23.59 hores. 

 
5. La despesa màxima estimada del sorteig «Coneixes les biblioteques municipals?», 

és de tres-cents dotze euros (312 €) IVA inclòs corresponent a l’import de 
l’adquisició dels 5 premis. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de maig de 2017, els 
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència 
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció. 
 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. Però en aquest supòsit, la participació en aquest concurs té la 
consideració de sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei. 
 
3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022 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. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 29 d’abril, 
publicat al BOPB de 3 de maig de 2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques del sorteig 
«Coneixes les biblioteques municipals?», el text literal del qual és el següent: 
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“Bases del sorteig «Coneixes les biblioteques municipals?» 
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Coneixes les biblioteques municipals?», 
a través dels canals corporatius d’Instagram @bibliotequesXBM, de Facebook 
@bibliotequesXBM i de Twitter @bibliotequesxbm i també a través de les webs i dels 
butlletins temàtics corporatius de la Diputació de Barcelona. En el sorteig poden participar 
majors de 18 anys residents a Espanya amb perfil a les xarxes socials Instagram, Facebook 
i/o Twitter que segueixin tots o algun dels comptes de Biblioteques XBM. 
 
L’objectiu del sorteig és donar a conèixer la Biblioteca Virtual de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals, incrementar la interacció amb els seguidors dels seus perfils i aconseguir-ne de 
nous. 
 
La Diputació de Barcelona convida els participants a respondre 5 preguntes relatives a la 
Xarxa de Biblioteques Municipals a través de la plataforma Easypromos. Entre els 
participants que responguin correctament totes les preguntes es farà un sorteig per obtenir 5 
guanyadors. 
 

Segon. Organització 
 
El sorteig «Coneixes les biblioteques municipals?» està organitzat per la Gerència de 
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona juntament amb el Gabinet de Premsa i 
Comunicació de la Diputació de la Barcelona. Les bases es publicaran en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-
socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el sorteig, els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de 18 anys i residents a Espanya.  
2. Seguir un dels canals corporatius d’Instagram (@bibliotequesXBM), de Facebook 

(@bibliotequesXBM) o de Twitter (@bibliotequesxbm) de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques. 

3. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert, d’un perfil personal a la 
xarxa social Facebook o d’un perfil personal de Twitter. 

4. Respondre correctament les 5 preguntes plantejades. 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, 

que poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms, les condicions de Facebook, 
que poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms, i les condicions de 
Twitter, que poden consultar-se a https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/. 

 
Quart. Calendari de participació en el sorteig 
 
El període per participar en el sorteig comença el divendres 26 d’agost de 2022 a les 9 
hores i finalitza el dilluns 5 de setembre de 2022 a les 23.59 hores. 
 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://instagram.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil d’usuari 
per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 
l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram, de Facebook i de Twitter perquè adopti 
les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d’emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
Hi haurà 5 guanyadors. El premi per a cadascun d’ells és un val valorat en 60 € més 4% 
IVA, vàlid només per a la compra de llibres a La Setmana del Llibre en Català que se 
celebrarà del 9 al 18 de setembre de 2022 a Barcelona. En cap cas els vals es podran 
bescanviar per diners en metàl·lic, ni la totalitat ni l’import que no es gasti. 
 
2. Sorteig 
Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Easypromos, 
plataforma que triarà de forma automàtica els 5 guanyadors i també 15 suplents entre tots 
els participants que hagin respost correctament les 5 preguntes. Dos dies hàbils després de 
la finalització del sorteig, la Diputació de Barcelona es comunicarà amb cadascun dels 5 
guanyadors mitjançant un correu electrònic enviat des de l’adreça 
concursosxarxes@diba.cat. 
 
3. Procediment d’acceptació 
Els 5 guanyadors han de posar-se en contacte amb l’organització del sorteig en el termini de 
48 hores després de rebre aquest correu electrònic per confirmar la seva voluntat d’acceptar 
el premi i facilitar el seu nom d’usuari a Instagram, a Facebook o a Twitter, el seu nom i 
cognoms, el seu DNI o document d’identificació i un telèfon de contacte.  
 
Si algun dels guanyadors no respon en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix alguna de les normes d’aquest sorteig o si no vol o no pot gaudir del premi, 
quedarà descartat i el premi es donarà al primer dels suplents seleccionats. 
 
4. Lliurament del premi 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. Un cop els guanyadors hagin acceptat el 
premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona i al site corporatiu de concursos. Realitzada 
aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària als 
guanyadors per tal que aquests puguin rebre el premi. 
 
Els guanyadors hauran de recollir el seu premi presencialment al punt d’informació del 
recinte de La Setmana del Llibre en Català assenyalat, identificant-se amb el seu DNI o 

mailto:concursosxarxes@diba.cat


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

document d’identificació, i ho podran fer qualsevol dels dies de la celebració de La Setmana 
del Llibre en Català 2022. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per contactar amb la persona guanyadora, i per 
donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes 
socials. Aquestes seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les dels guanyadors, 
que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva conservació 
indefinida. 
 
Els participants autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per a 
aquesta finalitat es mantindran mentre no retirin el seu consentiment. Aquest el poden fer 
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que els fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la 
Seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció de  
dades (dpd@diba.catmailto:), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb  
el tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà la resposta  
adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent al  
web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), 
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, tercers proveïdors, 
es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests proveïdors a 
https://help.instagram.com/478745558852511, a https://www.facebook.com/legal/terms i a 
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/, respectivament. El fet de convertir-se en 
usuari d’aquests serveis implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades 
segons allò que s’estableix en les polítiques i condicions d’Instagram, de Facebook i de 
Twitter, que posen a la seva disposició una pàgina des de la qual es pot reportar contingut 
publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així 
com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.  
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
mailto:dpd@diba.cat
mailto:dpd@diba.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter estan exemptes de tota responsabilitat en 
relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi estan associades. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
 

Desè. Altres normes  
 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no 
s’accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona 
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-lo de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, 
si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui uns 
participants respecte d’altres. 
 

Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim de tres-cents dotze euros (312 €) IVA inclòs a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/11020/92050/48100 del vigent pressupost de la corporació. 
 
Tercer. PUBLICAR les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.” 
 
 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
redistribució de la despesa dels ajuts concedits en el marc del Programa 
específic de Resiliència local 2.0 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0003689).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 31 de març de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Programa específic de Resiliència local 2.0, en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023" (AJG 145/22). 

 
2. Amb aquest Programa es poden finançar projectes que contribueixin a reparar els 

danys econòmics i socials causats per la pandèmia de la COVID-19 i a fer dels 
municipis espais d’una recuperació i modernització sostenibles des del punt de vista 
econòmic, ambiental i social. 

 
3. El Programa consta de les línies de suport que s’indiquen en aquest punt, que 

agrupen les actuacions elegibles en funció de la naturalesa de la despesa: 
 

a. Línia de suport 1 “Inversions resilients”, en el marc de la qual es financen 
despeses a càrrec dels capítols 6 i 7 del pressupost de despeses dels ens 
executors, en els termes establerts a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, 
per la que s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals (en 
endavant, Ordre EHA/3565/2008). 

b. Línia de suport 2 “Serveis i activitats resilients”, en el marc de la qual es financen 
despeses a càrrec dels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de despeses dels ens 
executors, en els termes de l’esmentada Ordre EHA/3565/2008.  

 
4. La quantia total del Programa és de 50.000.000,00 euros a càrrec del pressupost 

dels exercicis 2022 i 2023. En el mateix acte en què es va aprovar el Programa es 
va aprovar la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens destinataris, amb 
la distribució inicial següent: 

 

Aplicació pressupostària Import 2022 (EUR) Import 2023 (EUR) 

G/13200/94210/46243 7.477.500,00 7.477.500,00 

G/13200/94210/46843 22.500,00 22.500,00 

G/13200/94210/76243 17.447.500,00 17.447.500,00 

G/13200/94210/76843 52.500,00 52.500,00 

 25.000.000,00 25.000.000,00 
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5. El règim del Programa estableix, en el seu article 13, que els ens destinataris 
disposaven fins al 16 de maig de 2022 per a presentar l’acceptació expressa dels 
ajuts concedits. En cas de no presentar ni l’acceptació expressa ni la renúncia dins 
el termini referit, l’ajut s’entenia acceptat tàcitament en els termes de la concessió. 

 
6. Amb l’acceptació, els ens podien sol·licitar la redistribució dels ajuts inicials 

atorgats, amb les condicions següents: 
 

a. Dins la mateixa anualitat: Els ens podien redistribuir l’import concedit entre les 
dues línies de suport, parcialment o totalment, sense limitacions. 

b. Entre anualitats: Els ens podien traspassar, parcialment o totalment, a l’any 2022 
el seu import periodificat inicialment per al 2023, a qualsevol de les línies de 
suport. No s’admet la redistribució al 2023 de l’import periodificat inicialment per 
al 2022. 

 
7. Durant l’esmentat període d’acceptació, d’un total de 314 ens destinataris, 254 han 

presentat l’acceptació expressa. D’aquests, 143 han sol·licitat la redistribució de 
l’ajut inicialment concedit. Totes les sol·licituds de redistribució presentades 
compleixen les condiciones esmentades. Es pot procedir, per tant, a la resolució 
d’aquestes redistribucions. 

 
8. La distribució definitiva global per aplicacions pressupostàries com a resultat de les 

propostes de redistribució presentades pels ens locals en fase d’acceptació s’indica 
a continuació: 

 
Any 2022 
 

Aplicació 
pressupostaria 

Quantia inicial 
(EUR) 

Quantia definitiva 
(EUR) 

Quantia objecte de 
redistribució (EUR) 

G/13200/94210/46243 7.477.500,00 9.621.773,21 2.144.273,21 

G/13200/94210/46843 22.500,00 27.774,70 5.274,70 

G/13200/94210/76243 17.447.500,00 20.530.769,48 3.083.269,48 

G/13200/94210/76843 52.500,00 52.500,00 0,00 

 25.000.000,00 30.232.817,39 5.232.817,39 

    
Any 2023 
 

Aplicació 
pressupostaria 

Quantia inicial 
(EUR) 

Quantia definitiva 
(EUR) 

Quantia objecte de 
redistribució (EUR) 

G/13200/94210/46243 7.477.500,00 7.285.972,64 -191.527,36 

G/13200/94210/46843 22.500,00 22.055,53 -444,47 

G/13200/94210/76243 17.447.500,00 12.411.484,67 -5.036.015,33 

G/13200/94210/76843 52.500,00 47.669,77 -4.830,23 

 25.000.000,00 19.767.182,61 -5.232.817,39 
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9. Per últim, s’assenyala que s’ha instat una modificació de crèdit per a dotar de crèdit 

les aplicacions pressupostàries amb dèficit. En conseqüència, atès que el crèdit 
encara no està disponible i que també s’han de regularitzar prèviament els 
ajustaments negatius, pel que fa als ajustaments positius, tant corresponents a 
l’exercici 2022 com al 2023, es proposa la seva aprovació condicionada, mentre 
que els ajustaments negatius, tant a l’exercici 2022 com al 2023, sí s’han pogut 
realitzar en la comptabilitat i es contenen en el present acte. 

 

Fonaments de dret 
 
L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2022 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 1388/22, de 14 de 
febrer (BOPB de 16 de febrer), i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig 
(BOPB de 31 de maig). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la redistribució de la despesa dels ajuts concedits en el marc del 
Programa específic de Resiliència local 2.0 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, com a conseqüència de les propostes realitzades pels ens locals 
destinataris en fase d’acceptació dels ajuts, en el sentit que es conté a l’annex 1 del 
present dictamen, i sense que aquesta redistribució comporti un increment de la 
quantia total inicial. 
 
Segon. REDUIR la despesa autoritzada i disposada en la quantia total de 
11.961.829,30 euros (onze milions nou-cents seixanta-un mil vuit-cents vint-i-nou 
euros amb trenta cèntims), a càrrec de les aplicacions pressupostàries i exercicis que 
s’indiquen en aquest acord, com a conseqüència de la redistribució de la despesa 
aprovada a l’acord anterior: 
 
Any 2022 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/13200/94210/46243 1.548.902,51 

G/13200/94210/76243 2.500.017,96 

 4.048.920,47 
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Any 2023 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/13200/94210/46243 2.202.944,83 

G/13200/94210/46843 5.274,70 

G/13200/94210/76243 5.699.859,06 

G/13200/94210/76843 4.830,23 

 7.912.908,82 
 
Tercer. INCREMENTAR l’autorització i disposició de la despesa en la quantia total de 
11.961.829,30 euros (onze milions nou-cents seixanta-un mil vuit-cents vint-i-nou 
euros amb trenta cèntims), a càrrec de les aplicacions pressupostaries dels exercicis 
2022 i 2023 que s’indiquen en aquest acord, i segons la redistribució aprovada en 
l’acord primer del present dictamen: 
 
Any 2022 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/13200/94210/46243 3.693.175,72 

G/13200/94210/46843 5.274,70 

G/13200/94210/76243 5.583.287,44 

 9.281.737,86 
 
Any 2023 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/13200/94210/46243 2.011.417,47 

G/13200/94210/46843 4.830,23 

G/13200/94210/76243 663.843,73 

 2.680.091,43 
 
Quart. CONDICIONAR la despesa aplicada a càrrec de l’exercici 2022 a la 
regularització comptable de la reducció aprovada en l’acord segon i a l’aprovació de la 
modificació de crèdit corresponent. 
 
Cinquè. CONDICIONAR la despesa aplicada a l’exercici 2023 a la regularització 
comptable de la reducció aprovada en l’acord segon i a l’aprovació del pressupost de 
l’exercici 2023 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Sisè. ESTABLIR que la distribució definitiva del Programa específic de Resiliència 
local 2.0, d’acord amb la redistribució de la despesa aprovada en l’acord primer, queda 
fixada en els termes que s’indiquen en aquest acord: 
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Import 
concedit 

total (EUR) 

Import 
concedit 
total 2022 

(EUR) 

Import 
concedit 
total 2023 

(EUR) 

Import 
concedit 

2022 Línia 1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
concedit 

2022 Línia 2 
"Serveis i 
activitats 
resilients" 

Import 
concedit 

2023 Línia 1 
"Inversions 
resilients" 

Import 
concedit 

2023 Línia 2 
"Serveis i 
activitats 
resilients" 

50.000.000,00 30.232.817,39 19.767.182,61 20.583.269,48 9.649.547,91 12.459.154,44 7.308.028,17 

 
Setè. NOTIFICAR el present acte als ens afectats. 
 
Vuitè. PUBLICAR aquest acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions, i al Registre d’Ajuts i Subvencions de 
Catalunya (RAISC).” 
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19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa d'ajuts per a 
emergències municipals amb termini de justificació fins al 31 de març de 2022, 
per un import total de 51.720,13 €. (Exp. núm. 2020/1571).- 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 30 de 

gener de 2020, el Programa d’ajuts per a emergències municipals (AJG 29/20), que 
té per objecte regular la cooperació i assistència als governs locals de la província 
de Barcelona que hagin de fer front a despeses extraordinàries derivades de 
situacions d’emergència succeïdes a partir de l’1 de gener de 2020, i a 
conseqüència de les quals calgui reparar de manera urgent uns danys que afecten 
l'estabilitat d'edificis i infraestructures, el medi ambient i les àrees naturals, la 
seguretat immediata de les persones i, en general, la prestació de serveis. 

 
2. Aquest programa va ser modificat per decret de la Presidència de la Diputació de 

Barcelona, en funcions d’urgència, en data 30 de març de 2020, núm. 3076/20, per 
tal d’incorporar una nova línia de suport consistent en la línia 7 de suport municipal 
per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a 
conseqüència de la COVID-19. Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, en funcions d’urgència, núm. 3619/20, de data 14 d’abril de 2020, es 
va tornar a modificar per tal d’incorporar els consells comarcals com a destinataris 
de la línia 7. Per últim, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona núm. 332/20, de data 30 de juliol de 2020, es va tornar a modificar per, 
entre d’altres, establir un termini per a la presentació de sol·licituds. 

 
3. Els ajuts a l’empara del programa s’han anat aprovant pel procediment de 

concessió directa a mesura que els ens locals presentaven les seves sol·licituds i 
els centres gestors emetien informe. En els esmentats actes resolutius es fixaven 
els terminis d’execució i de justificació de cadascuna de les actuacions. 

 
4. La liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins al 31 de març de 

2022 es va aprovar per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
5038/2022, de 3 de maig de 2022, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’11 de maig de 2022. 

 
5. Donat que ha transcorregut el termini d’audiència, i d’acord amb els informes 

emesos pels centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient, escau acceptar 
les renúncies i aprovar les revocacions dels imports pendents. 
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6. Es fa constar que l’aprovació de les renúncies i de les revocacions esmentades 
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. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, amb relació a les renúncies d’ajuts. 
 

2. L’aprovació de la liquidació definitiva, quan comporta revocació de recursos, és 
competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.5.c) de la Refosa 
1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16 de febrer) i modificada per 
Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB de 31 de maig). 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa 
d’ajuts per a emergències municipals amb termini de justificació fins al 31 de març de 
2022 i, en conseqüència, acceptar les renúncies i aprovar les revocacions que 
s’indiquen en l’acord següent. 
 
Segon. ACCEPTAR les renúncies i aprovar les revocacions dels ajuts atorgats en el 
marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals que s’indiquen en aquest 
acord, amb termini de justificació fins al 31 de març de 2022: 
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Ens 
destinatari 

NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Gironella 

P0809100A 
Línia 1 "Camins 

municipals" 

Actuació 1: 
Escullera de la 
passera Roques 
del Riu 
(13.408,12 
euros). Actuació 
2: Passera de 
fusta sobre la 
Riera d’Olvan 
(4.051,40 euros). 
Actuació 3: Camí 
del Parc del Riu 
(2.897,73 euros). 
Actuació 4: Camí 
de Cal Pere Vell 
(935,94 euros). 

21.293,19 21/X/312942 Renúncia 1.217,14 2203901358 G/13200/94210/46244 
 

Ajuntament 
de Montseny 

P0813600D 
Línia 5 "Espais 

naturals" 

Obres de 
reparació dels 
danys ocasionats 
per les pluges 
dels passats dies 
20 i 21 d’abril de 
2020. 

49.725,64 21/X/312945 Revocació 49.725,64 2203901357 G/13200/94210/46244 

L'ens no ha 
presentat la 
justificació ni 

ha renunciat a 
l'ajut.  
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Ens 
destinatari 

NIF ens Línia de suport Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Estat 

(renúncia/ 
revocació) 

Import 
cap. 4 DB 
objecte de 
renúncia/ 
revocació 

(EUR) 

Op. 
ajustament 

de valor 
negatiu 

Aplicació 
pressupostària 

Motivació 

Ajuntament 
de Santa 
Susanna 

P0826100J 

Línia 7 "Atenció 
a persones en 

situació 
d'especial 

vulnerabilitat 
social com a 

conseqüència 
de la COVID-

19" 

Actuació 1: 
Alimentació 
(8.891,92 €). 
Actuació 2: 

Lloguers 
(3.236,00 €). 
Actuació 3: 
Allotjament 

(2.280,00 €). 
Actuació 4: 
Despeses 
sanitàries 
(942,80 €). 

15.350,72 21/X/312947 Renúncia 777,35 2203901361 G/13200/94210/46244 
 

       51.720,13    
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Tercer. REDUIR en cinquanta-un mil set-cents vint euros amb tretze cèntims 
(51.720,13 euros) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de les aplicacions del 
vigent pressupost corporatiu següents: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

2022 G/13200/94210/46244 51.720,13 

 
Quart. NOTIFICAR aquest acte als ens afectats.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la 
contractació del subministrament consistent en la subscripció de llicències 
Microsoft, sota la modalitat "Enterprise Agreement Subscription", per a la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0023888).- 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 núm. 149 de la Junta de Govern de data de sessió de 31 de març de 

2022, es va aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària 
mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a 
regulació harmonitzada, susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
del subministrament consistent en la subscripció de llicències Microsoft, sota la 
modalitat “Enterprise Agreement Subscription”, per a la Diputació de Barcelona. 
 
El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es va fixar en la quantitat triennal (3 anys) de 6.117.746,16 €, IVA inclòs, 
desglossat d’acord amb el següent detall: 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

5.055.988,56 € 1.061.757,60 € 

 
Els preus unitaris màxims de licitació, es van establir pels imports mensuals 
següents: 
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Nom Producte 
Codi 

Producte 

Import 
unitari 

mensual 
(IVA exclòs) 

Import 
IVA 

(21%) 

Import 
unitari 

mensual 
(IVA inclòs) 

Unitats 
estimades 
(3 anys)  

M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  AAD-33204  28,00€ 5,88€ 33,88€ 133.980 

O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr  TPA-00001 2,80 € 0,59€ 3,39€ 128.100 

ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr TRA-00047 3,20 € 0,67€ 3,87€ 2.310 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 
16Lic CoreLic 9EA-00271 178,67 € 37,52€ 216,19€ 1.512 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 
2Lic CoreLic  9EA-00039 22,42 € 4,71€ 27,13€ 5.904 

SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk 
MVL 16Lic CoreLic  9EP-00201 60,17 € 12,63€ 72,80€ 1.512 

SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk 
MVL 2Lic CoreLic  9EP-00037 7,58 € 1,59€ 9,17€ 5.904 

OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk 
OLV E 1Y Acdmc Ent  2FJ-00005 3,08 € 0,65€ 3,73€ 49.200 

WinVDAPerDvc ALNG SubsVL OLV 
E 1Mth Acdmc AP Per Dvc 4ZF-00177 3,34 € 0,70€ 4,04€ 16.560 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 
16Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 9EA-00310 32,42 € 6,81€ 39,23€ 468 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 
2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 9EA-00314 4,08 € 0,86€ 4,94€ 1.764 

M365F3FullUSL ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr JFX-00003 6,00 € 1,26€ 7,26€ 36 

O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr T6A-00024 5,60 € 1,18€ 6,78€ 36 

O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr AAA-10842 17,90 € 3,76€ 21,66€ 36 

EntMobandSecE3Full ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL Per Usr AAA-10732 8,10 € 1,70€ 9,80€ 36 

ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  TQA-00001  6,20 € 1,30€ 7,50€ 36 

M365E5Security ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr PEJ-00002 9,20 € 1,93 11,13€ 36 

M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr AAD-33168 49,10 € 10,31€ 59,41€ 36 

PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr NK4-00002 7,70 € 1,61€ 9,31€ 36 

PowerAppsperAppPlan ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL  SEQ-00001 7,70 € 1,61€ 9,31€ 36 

Defender for Endpoint SubVL Per 
User  QLS-00003 3,90 € 0,82€ 4,72€ 36 

Defender for O365 Plan 2 SubVL Per 
User FSZ-00002  3,90 € 0,82€ 4,72€ 36 
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Nom Producte 
Codi 

Producte 

Import 
unitari 

mensual 
(IVA exclòs) 

Import 
IVA 

(21%) 

Import 
unitari 

mensual 
(IVA inclòs) 

Unitats 
estimades 
(3 anys)  

Defender for Identity SubVL Per User G5F-00002 4,30 € 0,90€ 5,20€ 36 

Phone Sys ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr  LK6-00004 6,13 € 1,29€ 7,42€ 36 

Cloud App Security Sub Per User 2ER-00002 2,67 € 0,56€ 3,23€ 36 

Teams Rooms Standard SubVL MVL 
Per Dvc MQG-00002 13,10 € 2,75€ 15,85€ 36 

Teams Romms Prem SubVL MVL Per 
Dvc 6XB-00025 43,60 € 9,15€ 52,75€ 36 

Azure Prepaid 6QK-00001 84,33 € 17,71€ 102,04€ 360 

Premier Support 
 

3.712,00 € 779,52€ 4.491,52€ 36 

 
2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el Diari Oficial de la Unió 

Europea, en endavant DOUE, núm. S68 de data 6 d’abril de 2022 i en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona de la mateixa data. 
 

3. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 11 de 
maig de 2022, va obrir els sobres A corresponents a la documentació administrativa 
de les següents empreses presentades i admeses: 
 

Plica núm. 1: INETUM ESPAÑA, S.A., 
Plica núm. 2: SEIDOR SOLUTIONS SL 
Plica núm. 3: TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU 

 
4. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 18 de 

maig de 2022, va obrir els sobres B corresponent als criteris avaluables de forma 
automàtica de les empreses presentades i admeses, que van presentar les 
següents ofertes:  
 

INETUM ESPAÑA, S.A: 
 
 Proposició econòmica: 

   OFERTA DEL LICITADOR 

Nom Producte 
Codi 

Producte 

Preu unitari 
mensual 
màxim 

(IVA exclòs) 

Preu unitari mensual ofert 
(IVA exclòs) 

M365 E3 Unified ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr  AAD-33204  

28,00€ 27,41 € 

O365F3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  TPA-00001 

2,80 € 2,55 € 
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Nom Producte 
Codi 

Producte 

Preu unitari 
mensual 
màxim 

(IVA exclòs) 

Preu unitari mensual ofert 
(IVA exclòs) 

ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr TRA-00047 

3,20 € 2,55 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk MVL 16Lic CoreLic 9EA-00271 

178,67 € 148,67 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk MVL 2Lic CoreLic  9EA-00039 

22,42 € 18,59 € 

SysCtrDatactrCore ALNG 
LicSAPk MVL 16Lic CoreLic  9EP-00201 

60,17 € 50,00 € 

SysCtrDatactrCore ALNG 
LicSAPk MVL 2Lic CoreLic  9EP-00037 

7,58 € 6,25 € 

OfficeProPlusEdu ALNG 
LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 
Ent  2FJ-00005 

3,08 € 2,67 € 

WinVDAPerDvc ALNG 
SubsVL OLV E 1Mth Acdmc 
AP Per Dvc 4ZF-00177 

3,34 € 2,93 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk OLV 16Lic E 1Y 
Acdmc AP CoreLic 9EA-00310 

32,42 € 28,37 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk OLV 2Lic E 1Y 
Acdmc AP CoreLic 9EA-00314 

4,08 € 3,54 € 

M365F3FullUSL ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr JFX-00003 

6,00 € 5,83 € 

O365E1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr T6A-00024 

5,60 € 5,44 € 

O365E3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr AAA-10842 

17,90 € 17,50 € 

EntMobandSecE3Full 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
Per Usr AAA-10732 

8,10 € 7,93 € 

ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr  TQA-00001 

6,20 € 5,10 € 

M365E5Security ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr PEJ-00002 

9,20 € 9,01 € 

M365 E5 Unified ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr AAD-33168 

49,10 € 48,22 € 

PwrBIPro ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr NK4-00002 

7,70 € 6,37 € 
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Nom Producte 
Codi 

Producte 

Preu unitari 
mensual 
màxim 

(IVA exclòs) 

Preu unitari mensual ofert 
(IVA exclòs) 

PowerAppsperAppPlan 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL  SEQ-00001 

7,70 € 7,51 € 

Defender for Endpoint 
SubVL Per User  QLS-00003 

3,90 € 3,77 € 

Defender for O365 Plan 2 
SubVL Per User FSZ-00002 

3,90 € 3,18 € 

Defender for Identity SubVL 
Per User G5F-00002 

4,30 € 3,51 € 

Phone Sys ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  LK6-00004 

6,13 € 5,10 € 

Cloud App Security Sub Per 
User 2ER-00002 

2,67 € 2,22 € 

Teams Rooms Standard 
SubVL MVL Per Dvc MQG-00002 

13,10 € 10,87 € 

Teams Romms Prem SubVL 
MVL Per Dvc 6XB-00025 

43,60 € 36,24 € 

Azure Prepaid 6QK-00001 84,33 € 84,33 € 

Premier Support 
 

3.712,00 € 3.621,11 € 

 
 Criteri 2: Suport presencial 
 

Ofereix suport presencial (Marqueu amb X) 

1hora 2 hores 3 hores 4 hores 5 hores 6 hores 7 hores 8 hores  9 hores  10 hores 

         X 

 
 Criteri 3: Formació oficial de productes Microsoft per al personal tècnic de la 

DSTSC 
 

Ofereix formació oficial de productes Microsoft (Marqueu amb X) 

1 
tècnic 

2 
tècnics 

3 
tècnics 

4 
tècnics 

5 
tècnics 

6 
tècnics 

7 
tècnics 

8  
tècnics 

9  
tècnics 

10 
tècnics 

         X 
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SEIDOR SOLUTIONS SL:  
 

 Proposició econòmica: 

   OFERTA DEL LICITADOR 

Nom Producte 
Codi 

Producte 

Preu 
unitari 

mensual 
màxim 
(IVA 

exclòs) 

Preu unitari mensual ofert 
(IVA exclòs) 

M365 E3 Unified ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr  

AAD-
33204 

28,00€ 27,16 € 

O365F3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  

TPA-00001 2,80 € 2,53 € 

ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 

TRA-00047 3,20 € 2,53 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk MVL 16Lic CoreLic 

9EA-00271 178,67 € 147,38 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk MVL 2Lic CoreLic  

9EA-00039 22,42 € 18,44 € 

SysCtrDatactrCore ALNG 
LicSAPk MVL 16Lic CoreLic  

9EP-00201 60,17 € 49,57 € 

SysCtrDatactrCore ALNG 
LicSAPk MVL 2Lic CoreLic  

9EP-00037 7,58 € 6,20€ 

OfficeProPlusEdu ALNG 
LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 
Ent  

2FJ-00005 3,08 € 2,58 € 

WinVDAPerDvc ALNG 
SubsVL OLV E 1Mth Acdmc 
AP Per Dvc 

4ZF-00177 3,34 € 2,83 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk OLV 16Lic E 1Y 
Acdmc AP CoreLic 

9EA-00310 32,42 € 27,40 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk OLV 2Lic E 1Y 
Acdmc AP CoreLic 

9EA-00314 4,08 € 3,42 € 

M365F3FullUSL ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 

JFX-00003 6,00 € 5,77€ 

O365E1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

T6A-00024 5,60 € 5,39€ 

O365E3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

AAA-10842 17,90 € 17,34€ 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Nom Producte 
Codi 

Producte 

Preu 
unitari 

mensual 
màxim 
(IVA 

exclòs) 

Preu unitari mensual ofert 
(IVA exclòs) 

EntMobandSecE3Full 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
Per Usr 

AAA-10732 8,10 € 7,86€ 

ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr  

TQA-
00001 

6,20 € 5,05€ 

M365E5Security ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 

PEJ-00002 9,20 € 8,93€ 

M365 E5 Unified ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 

AAD-
33168 

49,10 € 47,78€ 

PwrBIPro ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

NK4-00002 7,70 € 6,32€ 

PowerAppsperAppPlan 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL  

SEQ-
00001 

7,70 € 7,44€ 

Defender for Endpoint 
SubVL Per User  

QLS-00003 3,90 € 3,74€ 

Defender for O365 Plan 2 
SubVL Per User 

FSZ-00002 3,90 € 3,16€ 

Defender for Identity SubVL 
Per User 

G5F-00002 4,30 € 3,48€ 

Phone Sys ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  

LK6-00004 6,13 € 5,05€ 

Cloud App Security Sub Per 
User 

2ER-00002 2,67 € 2,21€ 

Teams Rooms Standard 
SubVL MVL Per Dvc 

MQG-
00002 

13,10 € 10,78€ 

Teams Romms Prem SubVL 
MVL Per Dvc 

6XB-00025 43,60 € 35,93€ 

Azure Prepaid 6QK-00001 84,33 € 84,33€ 

Premier Support 
 

3.712,00 € 3.588,12 € 

 
 Criteri 2: Suport presencial 

 

Ofereix suport presencial (Marqueu amb X) 

1hora 2 hores 3 hores 4 hores 5 hores 6 hores 7 hores 8 hores  9 hores  10 hores 

         X 
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 Criteri 3: Formació oficial de productes Microsoft per al personal tècnic de la 
DSTSC 
 

Ofereix formació oficial de productes Microsoft (Marqueu amb X) 

1 
tècnic 

2 
tècnics 

3 
tècnics 

4 
tècnics 

5 
tècnics 

6 
tècnics 

7 
tècnics 

8  
tècnics 

9  
tècnics 

10 
tècnics 

         X 

 
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE 
ESPAÑA S.A.U:  
 

 Proposició econòmica: 
 

   OFERTA DEL LICITADOR 

Nom Producte 
Codi 

Producte 

Preu 
unitari 

mensual 
màxim 
(IVA 

exclòs) 

Preu unitari mensual ofert (IVA 
exclòs) 

 
 

M365 E3 Unified ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr  

AAD-
33204 

28,00€ 27,60 € 

O365F3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  

TPA-00001 2,80 € 2,57 € 

ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 

TRA-00047 3,20 € 3,12 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk MVL 16Lic CoreLic 

9EA-00271 178,67 € 160,55 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk MVL 2Lic CoreLic  

9EA-00039 22,42 € 20,37 € 

SysCtrDatactrCore ALNG 
LicSAPk MVL 16Lic CoreLic  

9EP-00201 60,17 € 50,39 € 

SysCtrDatactrCore ALNG 
LicSAPk MVL 2Lic CoreLic  

9EP-00037 7,58 € 7,35 € 

OfficeProPlusEdu ALNG 
LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 
Ent  

2FJ-00005 3,08 € 3,08 € 

WinVDAPerDvc ALNG 
SubsVL OLV E 1Mth Acdmc 
AP Per Dvc 

4ZF-00177 3,34 € 3,34 € 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk OLV 16Lic E 1Y 
Acdmc AP CoreLic 

9EA-00310 32,42 € 32,42 € 
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Nom Producte 
Codi 

Producte 

Preu 
unitari 

mensual 
màxim 
(IVA 

exclòs) 

Preu unitari mensual ofert (IVA 
exclòs) 

 
 

WinSvrDCCore ALNG 
LicSAPk OLV 2Lic E 1Y 
Acdmc AP CoreLic 

9EA-00314 4,08 € 4,08 € 

M365F3FullUSL ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 

JFX-00003 6,00 € 5,87 € 

O365E1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

T6A-00024 5,60 € 5,48 € 

O365E3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

AAA-10842 17,90 € 17,63 € 

EntMobandSecE3Full 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
Per Usr 

AAA-10732 8,10 € 7,99 € 

ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr  

TQA-
00001 

6,20 € 5,14 € 

M365E5Security ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 

PEJ-00002 9,20 € 9,08 € 

M365 E5 Unified ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 

AAD-
33168 

49,10 € 48,57 € 

PwrBIPro ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

NK4-00002 7,70 € 6,42 € 

PowerAppsperAppPlan 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL  

SEQ-
00001 

7,70 € 7,56 € 

Defender for Endpoint 
SubVL Per User  

QLS-00003 3,90 € 3,80 € 

Defender for O365 Plan 2 
SubVL Per User 

FSZ-00002 3,90 € 3,21 € 

Defender for Identity SubVL 
Per User 

G5F-00002 4,30 € 3,54 € 

Phone Sys ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  

LK6-00004 6,13 € 5,14 € 

Cloud App Security Sub Per 
User 

2ER-00002 2,67 € 2,24 € 

Teams Rooms Standard 
SubVL MVL Per Dvc 

MQG-
00002 

13,10 € 10,95 € 

Teams Romms Prem SubVL 
MVL Per Dvc 

6XB-00025 43,60 € 36,52 € 

Azure Prepaid 6QK-00001 84,33 € 84,33 € 

Premier Support 
 

3.712,00 € 3.712,00 € 
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 Criteri 2: Suport presencial 
 

Ofereix suport presencial (Marqueu amb X) 

1hora 2 hores 3 hores 4 hores 5 hores 6 hores 7 hores 8 hores  9 hores  10 hores 

         X 

 
 Criteri 3: Formació oficial de productes Microsoft per al personal tècnic de la 

DSTSC 
 

Ofereix formació oficial de productes Microsoft (Marqueu amb X) 

1 
tècnic 

2 
tecnics 

3 
tecnics 

4 
tecnics 

5 
tecnics 

6 
tecnics 

7 
tecnics 

8  
tecnics 

9  
tecnics 

10 
tecnics 

         X 

 
5. Els criteris d’adjudicació, avaluables de forma automàtica, que es van tenir en 

compte a l’hora de considerar quina va ser la millor proposició relació qualitat-preu 
van ser els aprovats a la clàusula 1.11) del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, en endavant PCAP, que es reprodueixen a continuació:  

 
“Criteris avaluables de forma automàtica ( 100 % ) 

 
Criteri 1: Preu  .........................................................................................fins a 70 punts 
 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta.  
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima 
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 
 
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 
 
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. 

 
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a 
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només 
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les 
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de 
menor quantia. 
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En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació: 

 Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel 
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present 
plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la suma és 
l’oferta del licitador. 

1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= Oferta del licitador 

 Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel 
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 d’aquest plec. 
A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la suma és el preu de 
licitació. 

1) AxB = C 
2) C1+C2+C3...= Preu de licitació 

 
Criteri 2: Suport tècnic presencial ............................................................fins a 20 punts 
 
Per a l’establiment d’una bossa d’hores de suport tècnic presencial a les dependències de la 
DSTSC. S’atorgaran 2 punts per a cada hora de suport tècnic presencial ofert, fins a un 
màxim de 10 hores. 
 
Criteri 3: Formació oficial de productes Microsoft per al personal tècnic de la 
DSTSC.......................................................................................................fins a 10 punts 
 
L’acció formativa tindrà una durada mínima de 20 hores i caldrà emetre certificació oficial 
Microsoft per a cada tècnic que hagi rebut la formació. S’atorgarà 1 punt per cada tècnic que 
rebi la formació, fins a un màxim de 10 punts. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP.” 

 

6. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en  la mateixa sessió 
de data 18 de maig de 2022,  va donar trasllat de la documentació compresa en els 
sobres B a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius per tal que 
elaborés el corresponent informe tècnic. 
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7. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 1 de 
juny de 2022, va acceptar i donar lectura de l’informe tècnic emès pel Director de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de data 27 de maig de 2022. 
L’informe la part del qual, en allò que interessa,  es reprodueix tot seguit: 

 
“(...) 
 
El resum de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica obtinguda per les 
empreses i la seva classificació per ordre decreixent és la següent: 

 

Nom Producte 
Codi 

Producte 

Import 
unitari 

mensual 
(IVA 

exclòs) 

Unitats 
estimades 
(3 anys) * 

INETUM 
ESPAÑA, S.A. 

SEIDOR 
SOLUTIONS SL 

TELEFÓNICA 

M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  

AAD-
33204  

28,00 € 133.980 27,41 € 27,16 € 27,60 € 

O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr  

TPA-
00001 

2,80 € 128.100 2,55 € 2,53 € 2,57 € 

ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

TRA-
00047 

3,20 € 2.310 2,55 € 2,53 € 3,12 € 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk 
MVL 16Lic CoreLic 

9EA-
00271 

178,67 € 1.512 148,67 € 147,38 € 160,55 € 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk 
MVL 2Lic CoreLic  

9EA-
00039 

22,42 € 5.904 18,59 € 18,44 € 20,37 € 

SysCtrDatactrCore ALNG 
LicSAPk MVL 16Lic CoreLic  

9EP-
00201 

60,17 € 1.512 50,00 € 49,57 € 50,39 € 

SysCtrDatactrCore ALNG 
LicSAPk MVL 2Lic CoreLic  

9EP-
00037 

7,58 € 5.904 6,25 € 6,20 € 7,35 € 

OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk 
OLV E 1Y Acdmc Ent  

2FJ-00005 3,08 € 49.200 2,67 € 2,58 € 3,08 € 

WinVDAPerDvc ALNG SubsVL OLV 
E 1Mth Acdmc AP Per Dvc 

4ZF-00177 3,34 € 16.560 2,93 € 2,83 € 3,34 € 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 
16Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 

9EA-
00310 

32,42 € 468 28,37 € 27,40 € 32,42 € 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 
2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 

9EA-
00314 

4,08 € 1.764 3,54 € 3,42 € 4,08 € 

M365F3FullUSL ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

JFX-00003 6,00 € 36 5,83 € 5,77 € 5,87 € 

O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr 

T6A-
00024 

5,60 € 36 5,44 € 5,39 € 5,48 € 

O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr 

AAA-
10842 

17,90 € 36 17,50 € 17,34 € 17,63 € 

EntMobandSecE3Full ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL Per Usr 

AAA-
10732 

8,10 € 36 7,93 € 7,86 € 7,99 € 

ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  

TQA-
00001  

6,20 € 36 5,10 € 5,05 € 5,14 € 

M365E5Security ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

PEJ-
00002 

9,20 € 36 9,01 € 8,93 € 9,08 € 
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Nom Producte 
Codi 

Producte 

Import 
unitari 

mensual 
(IVA 

exclòs) 

Unitats 
estimades 
(3 anys) * 

INETUM 
ESPAÑA, S.A. 

SEIDOR 
SOLUTIONS SL 

TELEFÓNICA 

M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

AAD-
33168 

49,10 € 36 48,22 € 47,78 € 48,57 € 

PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr 

NK4-
00002 

7,70 € 36 6,37 € 6,32 € 6,42 € 

PowerAppsperAppPlan ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL  

SEQ-
00001 

7,70 € 36 7,51 € 7,44 € 7,56 € 

Defender for Endpoint SubVL Per 
User  

QLS-
00003 

3,90 € 36 3,77 € 3,74 € 3,80 € 

Defender for O365 Plan 2 SubVL 
Per User 

FSZ-
00002  

3,90 € 36 3,18 € 3,16 € 3,21 € 

Defender for Identity SubVL Per 
User 

G5F-
00002 

4,30 € 36 3,51 € 3,48 € 3,54 € 

Phone Sys ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr  

LK6-00004 6,13 € 36 5,10 € 5,05 € 5,14 € 

Cloud App Security Sub Per User 
2ER-
00002 

2,67 € 36 2,22 € 2,21 € 2,24 € 

Teams Rooms Standard SubVL 
MVL Per Dvc 

MQG-
00002 

13,10 € 36 10,87 € 10,78 € 10,95 € 

Teams Romms Prem SubVL MVL 
Per Dvc 

6XB-
00025 

43,60 € 36 36,24 € 35,93 € 36,52 € 

Azure Prepaid 
6QK-
00001 

84,33 € 360 84,33 € 84,33 € 84,33 € 

Premier Support   3.712,00 € 36 3.621,11 € 3.588,12 € 3.712,00 € 

 
  

 
4.818.507,78  4.770.629,34  4.916.528,28  

 

EMPRESES 
Preu ofert, 
IVA exclòs 

Diferència 
PUNTS 
Criteri 
Preu 

PUNTS 
Criteri 2: 
Suport 
Tècnic 
presencial 

PUNTS 
Criteri 3: 
Formació 
personal 
DSTSC 

TOTAL 
PUNTS 

Ordre 
Altres 
criteris 

SEIDOR SOLUTIONS SL 4.770.629,34 285.359,22 28,36 20 10 58,36 1 30 

INETUM ESPAÑA, S.A. 4.818.507,78 237.480,78 23,60 20 10 53,60 2 30 

TELEFÓNICA SOLUCIONES 
DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES DE 
ESPAÑA S.A.U 

4.916.528,28 139.460,28 13,86 20 10 43,86 3 30 

Llindar 4.351.600,62 704.288,94 70,00           

 
Una vegada comprovat que cap oferta es troba incursa en presumpció d’anormalitat, el 
sotasignat, director de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, 
proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic, l’adjudicació de la 
contractació “subscripció de llicències Microsoft, sota la modalitat “Enterprise Agreement 
Subscription”, per a la Diputació de Barcelona” a l’empresa SEIDOR SOLUTIONS, SL, amb 
NIF B61172219, d’acord amb la seva oferta. 

 (...)” 
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8. Finalment, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en la mateixa 
sessió de 1 de juny de 2022, va proposar l’adjudicació del contracte del 
subministrament consistent en la subscripció de llicències Microsoft, sota la 
modalitat “Enterprise Agreement Subscription”, a l’empresa SEIDOR 
SOLUTIONS SL amb NIF B61172219, d’acord amb la seva oferta. 

 
9. Cal reduir la despesa autoritzada inicialment de la contractació, per adequar-la a 

l’oferta econòmica de l’empresa proposada com adjudicatària, de conformitat amb 
el detall següent: 

 
Exercici Import ajustament 

(Iva inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic Núm. 

Ajustament valor 

2022 -57.192,10 € 70100 92600 20600 2202900383 

2022 -21.614,48 € 70100 49100 20600 2202900384 

2022 -12.478,78 € 70100 33210 20600 2202900385 

2023 -59.604,74 € 70100 92600 20600 2202900383 

2023 -36.230,45 € 70100 49100 20600 2202900384 

2023 -31.393,70 € 70100 33210 20600 2202900385 

2024 -61.467,81 € 70100 92600 20600 2202900383 

2024 -34.467,87 € 70100 49100 20600 2202900384 

2024 -29.906,55 € 70100 33210 20600 2202900385 

2025 -427,25 € 70100 92600 20600 2202900383 

2025 -402,92 € 70100 49100 20600 2202900384 

2025 -98,01 € 70100 33210 20600 2202900385 

Total  - 345.284,66 € 

 
10. Cal disposar la despesa de 5.772.461,50 € (IVA inclòs), derivada d’aquesta 

contractació, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència 
de consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents, d’acord 
amb el detall següent:  

 
Exercici Import (Iva inclòs) Orgànic Programa Econòmic Núm. operació 

comptable 

2022     1.236.354,04 € 70100 92600 20600 2203001966 

2022   172.035,86 € 70100 49100 20600 2203001966 

2022   102.401,72 € 70100 33210 20600 2203001966 

2023     1.275.567,92 € 70100 92600 20600 2203001966 

2023    515.466,24 € 70100 49100 20600 2203001966 

2023    376.411,83 € 70100 33210 20600 2203001966 

2024     1.302.902,25 € 70100 92600 20600 2203001966 

2024    446.354,38 € 70100 49100 20600 2203001966 

2024    322.402,08 € 70100 33210 20600 2203001966 

2025      10.869,31 € 70100 92600 20600 2203001966 

2025      10.777,48 € 70100 49100 20600 2203001966 

2025           918,39 € 70100 33210 20600 2203001966 

Total      5.772.461,50 € 
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Fonaments jurídics 
 
1. De conformitat amb la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives 

particulars l’oferta presentada en aquest procés de licitació no era anormalment 
baixa. 

 
2. D’acord amb la clàusula 37.6 de les Bases d’Execució del pressupost corporatiu de 

l’any 2022 la disposició de la despesa en supòsits de preus unitaris s’ha d’ajustar a 
l’eventual baixa de l’oferta.  

 
3. D’acord amb l’establert a l’art. 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal 
per a exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència de 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 

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

concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència en data 1 d’octubre de 
2022. 

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

Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1.a), en relació amb l’apartat 7.e), de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 
4874/2022, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 3 de maig de 2022. 
 

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents 

 
A C O R D S: 

 
Primer ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
Serveis Interns i Sector Públic reunida en sessió de data 1 de juny de 2022, la 
contractació harmonitzada, susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
del subministrament consistent en la subscripció de llicències Microsoft, sota la 
modalitat “Enterprise Agreement Subscription”, a l’empresa SEIDOR SOLUTIONS 
SL amb NIF B61172219, pels preus unitaris i condicions següents, d’acord amb la 
seva oferta:  
 

Nom Producte 
Codi 

Producte 

Preu unitari 
mensual 

(IVA exclòs) 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

 

Total preu 
unitari 

mensual 
(IVA inclòs) 

M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  AAD-33204  27,16€  21,00 5,70€ 32,86€ 
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Nom Producte 
Codi 

Producte 

Preu unitari 
mensual 

(IVA exclòs) 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

 

Total preu 
unitari 

mensual 
(IVA inclòs) 

O365F3 ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr  TPA-00001 2,53 € 21,00 0,53€  3,06€ 

ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr TRA-00047 2,53 € 21,00 0,53€  3,06€ 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk 
MVL 16Lic CoreLic 9EA-00271 147,38 € 21,00 30,95€  178,33€ 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk 
MVL 2Lic CoreLic  9EA-00039 18,44 € 21,00 3,87€  22,31€ 

SysCtrDatactrCore ALNG 
LicSAPk MVL 16Lic CoreLic  9EP-00201 49,57 € 21,00 10,41€  59,98€ 

SysCtrDatactrCore ALNG 
LicSAPk MVL 2Lic CoreLic  9EP-00037 6,20 € 21,00 1,30€  7,50€ 

OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk 
OLV E 1Y Acdmc Ent  2FJ-00005 2,58 € 21,00 0,54 €  3,12 € 

WinVDAPerDvc ALNG SubsVL 
OLV E 1Mth Acdmc AP Per Dvc 4ZF-00177 2,83 € 21,00 0,59 €  3,42 € 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk 
OLV 16Lic E 1Y Acdmc AP 
CoreLic 9EA-00310 27,40 € 21,00 5,75 €  33,15 € 

WinSvrDCCore ALNG LicSAPk 
OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP 
CoreLic 9EA-00314 3,42 € 21,00 0,72 €  4,14 € 

M365F3FullUSL ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr JFX-00003 5,77 € 21,00 1,21€  6,98€ 

O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr T6A-00024 5,39 € 21,00 1,13€  6,52€ 

O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr AAA-10842 17,34 € 21,00 3,64€ 20,98€ 

EntMobandSecE3Full ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL Per Usr AAA-10732 7,86 € 21,00 1,65€  9,51€ 

ExchgOnlnPlan2 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  TQA-00001  5,05 € 21,00 1,06€  6,11€ 

M365E5Security ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr PEJ-00002 8,93 € 21,00 1,88€  10,81€ 

M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr AAD-33168 47,78 € 21,00 10,03€  57,81€ 

PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr NK4-00002 6,32 € 21,00 1,33€  7,65€ 

PowerAppsperAppPlan ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL  SEQ-00001 7,44 € 21,00 1,56€  9,00€ 

Defender for Endpoint SubVL Per 
User  QLS-00003 3,74 € 21,00 0,79€  4,53€ 

Defender for O365 Plan 2 SubVL 
Per User FSZ-00002  3,16 € 21,00 0,66€  3,82€ 

Defender for Identity SubVL Per 
User G5F-00002 3,48 € 21,00 0,73€  4,21€ 

Phone Sys ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr  LK6-00004 5,05 € 21,00 1,06€  6,11€ 

Cloud App Security Sub Per User 2ER-00002 2,21 € 21,00 0,46€  2,67€ 
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Nom Producte 
Codi 

Producte 

Preu unitari 
mensual 

(IVA exclòs) 

Tipus 
% IVA 

Import 
IVA 

 

Total preu 
unitari 

mensual 
(IVA inclòs) 

Teams Rooms Standard SubVL 
MVL Per Dvc MQG-00002 10,78 € 21,00 2,26€  13,04€ 

Teams Romms Prem SubVL 
MVL Per Dvc 6XB-00025 35,93 € 21,00 7,55€  43,48€ 

Azure Prepaid 6QK-00001 84,33 € 21,00 17,71€  102,04€ 

Premier Support  3.588,12 € 21,00 753,51 €  4.341,63 € 

 

 Suport presencial de 10 hores. 
 

 Formació oficial de productes Microsoft per a 10 tècnics de la  Direcció de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius (DSTSC) de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Segon. REDUIR la despesa autoritzada inicialment de la contractació, per adequar-la 
a l’oferta econòmica de l’empresa proposada com adjudicatària, de conformitat amb el 
detall següent: 
 

Exercici 
Import ajustament 

(Iva inclòs) 
Orgànic Programa Econòmic 

Núm. 
Ajustament valor 

2022 -57.192,10 € 70100 92600 20600 2202900383 

2022 -21.614,48 € 70100 49100 20600 2202900384 

2022 -12.478,78 € 70100 33210 20600 2202900385 

2023 -59.604,74 € 70100 92600 20600 2202900383 

2023 -36.230,45 € 70100 49100 20600 2202900384 

2023 -31.393,70 € 70100 33210 20600 2202900385 

2024 -61.467,81 € 70100 92600 20600 2202900383 

2024 -34.467,87 € 70100 49100 20600 2202900384 

2024 -29.906,55 € 70100 33210 20600 2202900385 

2025 -427,25 € 70100 92600 20600 2202900383 

2025 -402,92 € 70100 49100 20600 2202900384 

2025 -98,01 € 70100 33210 20600 2202900385 

Total  - 345.284,66 € 

 
Tercer. DISPOSAR la despesa de 5.772.461,50 € (IVA inclòs), derivada d’aquesta 
contractació, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència de 
consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents, d’acord amb el 
detall següent:  

 

Exercici Import (Iva inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022     1.236.354,04 € 70100 92600 20600 2203001966 

2022   172.035,86 € 70100 49100 20600 2203001966 

2022   102.401,72 € 70100 33210 20600 2203001966 
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Exercici Import (Iva inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2023     1.275.567,92 € 70100 92600 20600 2203001966 

2023    515.466,24 € 70100 49100 20600 2203001966 

2023    376.411,83 € 70100 33210 20600 2203001966 

2024     1.302.902,25 € 70100 92600 20600 2203001966 

2024    446.354,38 € 70100 49100 20600 2203001966 

2024    322.402,08 € 70100 33210 20600 2203001966 

2025      10.869,31 € 70100 92600 20600 2203001966 

2025      10.777,48 € 70100 49100 20600 2203001966 

2025           918,39 € 70100 33210 20600 2203001966 

Total      5.772.461,50 € 
 

Quart. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de Serveis 
Interns i Sector Públic reunida en sessió de data 1 de juny de 2022, d’acord amb el 
detall següent: 
 

Resta segon lloc l’empresa INETUM ESPAÑA, S.A. i en tercer i últim lloc l’empresa 
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA 
S.A.U. 
 

Cinquè. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte 
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. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa que ha pres part en el procediment 
de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona. 
 

Setè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona i en el DOUE.” 
 

21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar el contracte 
relatiu a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, 
de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, l'Organisme de Gestió 
Tributaria 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 
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1. En data 30 de juny de 2021, per acord núm. 360 de la Junta de Govern, es va 
aprovar l’expedient de contractació conjunta 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 Tributaria 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 va 
fixar 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 € 

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 € 

 
2. En data 29 de juliol de 2021, per acord de la Junta de Govern, es va adjudicar la 

contractació esmentada, tramitada de forma ordinària mitjançant procediment 
negociat per raons tècniques, subjecta a regulació harmonitzada, a l’empresa 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, amb NIF A83052407, pels 
següents imports i condicions, d’acord amb la seva oferta: 

 

 Preus unitaris 
 

Àmbit de 
destinació 

Trams de pes 
Preu unitari  
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 4,78 € 

Local Fins a 50 g. 4,84 € 

Local Fins a 100 g. 5,11 € 

Local Fins a 500 g. 5,86 € 

Local Fins a 1.000 g. 7,44 € 

Local Fins a 2.000 g. 7,71 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 4,78 € 

D1 Fins a 50 g. 4,84 € 

D1 Fins a 100 g. 5,11 € 

D1 Fins a 500 g. 5,86 € 
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Àmbit de 
destinació 

Trams de pes 
Preu unitari  
IVA exclòs 

D1 Fins a 1.000 g. 7,44 € 

D1 Fins a 2.000 g. 7,71 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 4,90 € 

D2 Fins a 50 g. 4,96 € 

D2 Fins a 100 g. 5,24 € 

D2 Fins a 500 g. 6,03 € 

D2 Fins a 1.000 g. 7,69 € 

D2 Fins a 2.000 g. 7,97 € 

Local Fins a 20 g. norm. 4,20 € 

Local Fins a 50 g. 4,26 € 

Local Fins a 100 g. 4,53 € 

Local Fins a 500 g. 5,28 € 

Local Fins a 1.000 g. 6,86 € 

Local Fins a 2.000 g. 7,13 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 4,20 € 

D1 Fins a 50 g. 4,26 € 

D1 Fins a 100 g. 4,53 € 

D1 Fins a 500 g. 5,28 € 

D1 Fins a 1.000 g. 6,86 € 

D1 Fins a 2.000 g. 7,13 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 4,32 € 

D2 Fins a 50 g. 4,38 € 

D2 Fins a 100 g. 4,66 € 

D2 Fins a 500 g. 5,45 € 

D2 Fins a 1.000 g. 7,11 € 

D2 Fins a 2.000 g. 7,39 € 

Local Fins a 20 g. norm. 4,64 € 

Local Fins a 50 g. 4,70 € 

Local Fins a 100 g. 4,97 € 

Local Fins a 500 g. 5,72 € 

Local Fins a 1.000 g. 7,30 € 

Local Fins a 2.000 g. 7,57 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 4,64 € 

D1 Fins a 50 g. 4,70 € 

D1 Fins a 100 g. 4,97 € 

D1 Fins a 500 g. 5,72 € 

D1 Fins a 1.000 g. 7,30 € 

D1 Fins a 2.000 g. 7,57 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 4,76 € 

D2 Fins a 50 g. 4,82 € 

D2 Fins a 100 g. 5,10 € 
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Àmbit de 
destinació 

Trams de pes 
Preu unitari  
IVA exclòs 

D2 Fins a 500 g. 5,89 € 

D2 Fins a 1.000 g. 7,55 € 

D2 Fins a 2.000 g. 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. 

 

Així mateix es va disposar, amb càrrec als pressupostos corporatius, una despesa 
pluriennal per a la Diputació de Barcelona de 23.281,96 € (IVA inclòs). 
 

3. Amb data 9 de setembre de 2021 es va formalitzar el corresponent contracte, amb 
vigència de 2 d’octubre de 2021 a 1 d’octubre de 2022. 

 
4. El subdirector de Logística i la directora de Serveis d’Edificació i Logística, en data 7 

de març de 2022, van signar un escrit de comunicació de pròrroga del contracte de 
la Diputació de Barcelona per un any i la van justificar tal com es transcriu 
literalment a continuació: 

 
“Aquesta contractació es va adjudicar mitjançant procediment negociat per raons 
tècniques donat que, Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA es l’únic 
operador designat per l’Estat per prestar el servei postal universal i notificar amb 
presumpció, atorgada per llei, de veracitat i fefaència en procediments 
administratius.  
 
La pròrroga del present contracte és necessària per donar continuïtat a la prestació 
dels serveis de notificació administrativa i atès que els preus unitaris segueixen 
adequats al mercat.  
 
Per aquest motiu, considerem adient sol·licitar la pròrroga de la vigent contractació 
per 1 any més, donat que aquesta s’ajusta a les necessitats de la Diputació.” 

 
5. D’acord amb el conveni aprovat per dictamen de data 27 de maig de 2021, tal i com 

es diu a la clàusula 4a, apartat 2n, obligació 5a: “Obligacions comunes de cada 
entitat conveniada: [...] Formalitzar el respectiu contracte individual i, una vegada 
formalitzat, assumir individualment la gestió completa de l’execució de la 
contractació, amb totes les obligacions derivades d’aquesta, des de la tramitació 
específica de les tramitacions postals fins al pagament de les factures 
corresponents, inclosa la relació i comunicacions amb l’empresa CORREOS, així 
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com la tramitació de les possibles pròrrogues, penalitats o modificacions que es 
puguin produir durant la seva vigència, entre d’altres.” Així doncs, aquesta és la 
pròrroga corresponent a la Diputació de Barcelona. 

 

6. Per ofici, de dates 18 i 20 de juny de 2022, la directora de Serveis d’Edificació i 
Logística i el subdirector de Logística, respectivament, van indicar que l’import 
generat per la pròrroga de referència, de 21.382,45, IVA exclòs, més 1.899,51 € en 
concepte d’IVA de les prestacions subjectes a aquest impost (segon intent de 
lliurament, retorn d’informació i evidència de lliurament electrònica), que fan un total 
de 23.281,96 € (IVA inclòs), s’haurà d’imputar a les aplicacions pressupostàries i 
exercicis que es detallen a continuació: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 5.820,49 € 20310  92020 22201 

2023 17.461,47 € 20310  92020 22201 
 

7. Per escrit de data 19 de maig de 2022, la directora de Serveis d’Edificació i 
Logística i el subdirector de Logística van preavisar a l’empresa contractista, via e-
notum, de la pròrroga del contracte amb efectes de 2 d’octubre de 2022 a 1 
d’octubre de 2023. Aquest escrit va ser acceptat el dia 23 de maig de 2022 per 
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA (NIF 
A83052407), segons consta en la corresponent evidència del procés de notificació. 

 

Fonaments de dret 
 

1. A aquesta contractació li és d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP). 

 

2. La clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en un any, 
prorrogable de forma expressa per un any més, és a dir, fins al dia 1 d’octubre de 
2023. 

 

3. D’acord amb l’establert a l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP) la pròrroga del contracte ha esdevingut en 
obligatòria per al contractista en haver-se preavisat amb una antelació mínima de 
dos mesos a la data d’acabament de la seva vigència. 

 

4. La clàusula 1.6) del PCAP fixa com a valor estimat del contracte l’import de 
29.650.092,47 € (IVA exclòs), desglossat de la següent manera: 

 

Vigència inicial: 1 any 13.477.314,76 € 

Pròrroga:  1 any 13.477.314,76 € 

Modificacions: En els termes de la clàusula 2.3 del present plec 2.695.462,95 € 

Valor estimat 29.650.092,47 € 
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5. En afectar la despesa a més d’un exercici pressupostari, és d’aplicació 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 (TRLRHL) i, per tant, s’ha 
de condicionar a l’existència de consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos. 
 

6. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la LCSP, la pròrroga 
proposada requereix un informe preceptiu de la Secretaria de la corporació. 

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

Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1.a), en relació amb l’apartat 7.e), de la Refosa 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat en el BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 
4874/2022, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 3 de maig de 2022. 
 

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

ACORDS 
 
Primer. PRORROGAR, amb efectes de 2 d’octubre de 2022 a 1 d’octubre de 2023, la 
vigència del contracte formalitzat entre l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, SA (NIF A83052407) i la Diputació de Barcelona amb data 9 de 
setembre de 2021, corresponent al Servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a 
l’Organisme de Gestió Tributaria 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), pels següents imports i condicions: 
 

 Preus unitaris 
 

Àmbit de 
destinació 

Trams de pes 
Preu unitari 
IVA exclòs 

Local Fins a 20 g. norm. 4,78 € 

Local Fins a 50 g. 4,84 € 

Local Fins a 100 g. 5,11 € 

Local Fins a 500 g. 5,86 € 

Local Fins a 1.000 g. 7,44 € 

Local Fins a 2.000 g. 7,71 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 4,78 € 
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Àmbit de 
destinació 

Trams de pes 
Preu unitari 
IVA exclòs 

D1 Fins a 50 g. 4,84 € 

D1 Fins a 100 g. 5,11 € 

D1 Fins a 500 g. 5,86 € 

D1 Fins a 1.000 g. 7,44 € 

D1 Fins a 2.000 g. 7,71 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 4,90 € 

D2 Fins a 50 g. 4,96 € 

D2 Fins a 100 g. 5,24 € 

D2 Fins a 500 g. 6,03 € 

D2 Fins a 1.000 g. 7,69 € 

D2 Fins a 2.000 g. 7,97 € 

Local Fins a 20 g. norm. 4,20 € 

Local Fins a 50 g. 4,26 € 

Local Fins a 100 g. 4,53 € 

Local Fins a 500 g. 5,28 € 

Local Fins a 1.000 g. 6,86 € 

Local Fins a 2.000 g. 7,13 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 4,20 € 

D1 Fins a 50 g. 4,26 € 

D1 Fins a 100 g. 4,53 € 

D1 Fins a 500 g. 5,28 € 

D1 Fins a 1.000 g. 6,86 € 

D1 Fins a 2.000 g. 7,13 € 

D2 Fins a 20 g. norm. 4,32 € 

D2 Fins a 50 g. 4,38 € 

D2 Fins a 100 g. 4,66 € 

D2 Fins a 500 g. 5,45 € 

D2 Fins a 1.000 g. 7,11 € 

D2 Fins a 2.000 g. 7,39 € 

Local Fins a 20 g. norm. 4,64 € 

Local Fins a 50 g. 4,70 € 

Local Fins a 100 g. 4,97 € 

Local Fins a 500 g. 5,72 € 

Local Fins a 1.000 g. 7,30 € 

Local Fins a 2.000 g. 7,57 € 

D1 Fins a 20 g. norm. 4,64 € 

D1 Fins a 50 g. 4,70 € 

D1 Fins a 100 g. 4,97 € 

D1 Fins a 500 g. 5,72 € 

D1 Fins a 1.000 g. 7,30 € 

D1 Fins a 2.000 g. 7,57 € 
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Àmbit de 
destinació 

Trams de pes 
Preu unitari 
IVA exclòs 

D2 Fins a 20 g. norm. 4,76 € 

D2 Fins a 50 g. 4,82 € 

D2 Fins a 100 g. 5,10 € 

D2 Fins a 500 g. 5,89 € 

D2 Fins a 1.000 g. 7,55 € 

D2 Fins a 2.000 g. 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. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal de la Diputació de 
Barcelona per 23.281,96 € (IVA inclòs) generada per la pròrroga de referència, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries i desglossament següents: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 5.820,49 € 20310  92020 22201 

2023 17.461,47 € 20310  92020 22201 
 

amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en el pressupost de l’any 2023. 
 

Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.” 
 

22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la 
contractació relativa a l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a 
la prestació de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la 
Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres 
serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots) (Exp. núm. 2021/0017872).- 
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 núm. 30 de la Junta de Govern de data 27 de gener de 2022 es va 
aprovar l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant 
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a regulació 
harmonitzada, susceptible de recurs especial en matèria de contractació, consistent 
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en l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació de 
serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la Diputació 
de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres 
serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots). 

 

Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents: 
  

  Nombre màxim 
d’empreses per lot 

Lot 1 Campanyes multimèdia 3 

Lot 2 Campanyes a xarxes socials i cercadors 1 

Lot 3  Accions especials de publicitat no convencional 3 
 

Les empreses només es poden presentar a un lot. 
 

Els ens adherits a aquesta contractació, integrats en el sector públic de la Diputació 

de Barcelona, són els següents: 

 

- El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) que s’ha adherit als 
lots 1, 2, i 3, en virtut del decret 291/2021 del Director General de 30 de juny de 
2021 i 

- La Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) que s’ha adherit al lot 1, en virtud de la 
Resolució 132/2021 del Conseller delegat de la XAL de 2 de desembre de 2021. 

 

El pressupost base de licitació de l’acord marc, es fixa en la quantitat biennal (2 
anys) de 8.429.000,00 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall: 

 

Lots 
Pressupost  

(IVA exclòs) 

21% IVA Pressupost  

(IVA inclòs) 

Lot 1 (Campanyes 

multimèdia) 
6.329.752,07 € 1.329.247,93 € 7.659.000,00 € 

Lot 2 (Campanyes a 

xarxes socials i cercadors) 
442.148,76 € 92.851,24 € 535.000,00 € 

Lot 3 (Accions especials 

de publicitat no 

convencional) 

194.214,88 € 40.785,12 € 235.000,00 € 

Total lots 8.429.000,00 € 

 

El pressupost desglossat per ens és el següent: 

 

Lot 1 

 

Ens 
Pressupost  

(IVA exclòs) 

21% IVA Pressupost  

(IVA inclòs) 

Diputació de Barcelona 3.727.272,73 € 782.727,27 € 4.510.000,00 € 
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Ens 
Pressupost  

(IVA exclòs) 

21% IVA Pressupost  

(IVA inclòs) 

Centre de Cultura 

Contemporània de 

Barcelona (CCCB) 

202.479,34 € 42.520,66 € 245.000,00 € 

Xarxa Audiovisual 

Local, SL (XAL) 
2.400.000,00 € 504.000,00 € 2.904.000,00 € 

   7.659.000,00 € 

 

Lot 2 

 

Ens 
Pressupost  

(IVA exclòs) 

21% IVA Pressupost  

(IVA inclòs) 

Diputació de Barcelona 385.950,41 € 81.049,59 € 467.000,00 € 

Centre de Cultura 

Contemporània de 

Barcelona (CCCB) 

56.198,35 € 11.801,65 € 68.000,00 € 

   535.000,00 € 

 

Lot 3 

 

Ens 
Pressupost  

(IVA exclòs) 

21% IVA Pressupost  

(IVA inclòs) 

Diputació de Barcelona 165.289,26 € 34.710,74 € 200.000,00 € 

Centre de Cultura 

Contemporània de 

Barcelona (CCCB) 

28.925,62 € 6.074,38 € 35.000,00 € 

   235.000,00 € 

 
2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el Diari Oficial de la Unió 

Europea S22 de data 1 de febrer de 2022, en endavant DOUE, i en el perfil de 
contractant de la mateixa data. 

 
3. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 2 de 

març de 2022, va obrir els sobres A corresponents a la documentació administrativa 
de les següents empreses presentades i admeses: 
 
Plica núm. 1: NIVORIA SOLUTIONS SL, es va presentar al lot 2 
Plica núm. 2: ADSMURAI SL, es va presentar al lot 2 
Plica núm. 3: ADVERTIS GLOBAL SL que es va presentar al lot 2 
Plica núm 4: BEREPUBLIC MEDIA SL es va presentar al lot 2 
Plica núm.5: NOTHINGAD COMUNICACIO SL, es va presentar al lot 1 
Plica núm.6: ITAN MEDIA SL, es va presentar al lot 2 
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Plica núm.7: IKI MEDIA COMMUNICATIONS SL, es va presentar al lot 1 
Plica núm.8: DATAPLANNING ESPAÑA SLU, es va presentar al lot 1 
Plica núm.9: BELOWACTIONS SL, es va presentar al lot 3 

 
4. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 9 de 

març de 2022, va obrir el sobre B corresponent als criteris que depenen d’un judici 
de valor, de l’única empresa presentada i admesa al lot 3, va donar lectura de la 
relació numerada de la documentació inclosa en aquest sobre i va donar trasllat 
d’aquesta documentació al Gabinet de la Presidència perquè elaborés el 
corresponent informe de valoració d’acord amb els criteris aprovats. 
 

5. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 23 de 
març de 2022 va acceptar i donar lectura de l’informe tècnic emès per la Cap de la 
Secció d’Estratègia i contractació Publicitària del Gabinet de Presidència de data 18 
de març de 2022. L’informe la part del qual, en allò que interessa, es reprodueix tot 
seguit: 

 
“(...) 
 
Els criteris que depenen d’un judici de valor (per al lot 3) per a l’adjudicació d’aquest 
procediment obert i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a 
l’efecte, són els següents:  

 
1. Criteri 1) Proposta d’estratègia de la campanya que consta en l’annex 5 del present 

plec ................................................................... Fins a 80 punts 
 

Es valorarà la proposta d’estratègia envers el brífing, detallat en l’Annex 5 del present Plec, 
de la «Campanya d’influenciadors de la marca Barcelona és molt més».  
 
Les empreses licitadores han de presentar una proposta seguint les indicacions del brífing. 
En aquesta proposta hauran de justificar el perquè de les accions proposades amb les 
mètriques adients per tal de poder valorar i puntuar la feina presentada. 
 
És necessari indicar l’impacte estimat de la campanya quant a cobertura, impressions, clics, 
visionats i visites. Així mateix hauran d'incloure les dades i explicacions necessàries per 
entendre l'estratègia global i tot el detall tàctic necessari per tal d'entendre la proposta 
(calendari i formats).  
 
S’atorgarà la puntuació d’acord amb els següents subcriteris: 
 

  

Màxima 
puntuació 

Coherència de la proposta estratègica Fins a 25 punts  

Idoneïtat i tria dels influenciadors Fins a 14 punts  

Seguidors totals de cada influenciador Fins a 8 punts  

Qualitat de la proposta de contingut per a cada influenciador Fins a 10 punts 

Nombre de publicacions totals Fins a 8 punts  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Nombre de xarxes que inclou la proposta Fins a 5 punts  

Impacte total de les publicacions (abast) Fins a 5 punts 

Justificació de les partides econòmiques de la proposta de pressupost Fins a 5 punts 

 
Total 80 punts 

 
La valoració de l’oferta presentada per l’empresa admesa tenint en compte aquests criteris 
és la següent: 
 

Per a l’empresa BELOWACTIONS SL, 
 

Criteri 1) Proposta d’estratègia de la campanya que consta en l’annex 5 del present plec. 
 

Subcriteri 1. Coherència de la proposta estratègica 
S’observa una proposta basada en una estratègia combinada, fent servir una 
macroinfluenciadora i 31 microinfluenciadors per aconseguir els objectius marcats al 
brífing. El mix de la proposta permet arribar a un públic molt ampli afí als missatge de 
campanya. La credibilitat que oferirien els microinfluenciadors seria un bon argument 
persuasiu per animar-los a gaudir de l’oferta turística de les comarques barcelonines, 
especialment entre el públic familiar. A més, es proposa l’elaboració d’un sorteig a les 
xarxes socials que coincidís en temps amb les publicacions dels influenciadors, i que 
aquests mateixos també promocionessin a través de les seves xarxes; aquest tipus 
d’accions sempre són ben rebudes pel públic i valorades positivament; una elevada 
participació permetria augmentar els seguidors dels perfils socials de @bcnmoltmés. Per 
tot plegat es considera que es tracta d’una estratègia combinada que permetria arribar a 
un públic molt ampli, la qual cosa es valora molt positivament. 
-15 punts- 

 

Subcriteri 2. Idoneïtat i tria dels influenciadors 
En aquest apartat es valora molt positivament la tria dels 31 microinfluenciadors, per la 
diversitat de perfils i per la representativitat territorial diversa de la província de 
Barcelona; però la tria de la macroinfluenciadora, l’Alexia Putellas no encaixa del tot amb 
els objectius de campanya, donat que els seus seguidors són predominantment homes, 
d’entre 25 i 34 anys, i al brífing indicàvem que el públic objectiu estava entre els 30 i 45 
anys, i especialment parelles i famílies amb nens menors. 
-9 punts- 

 

Subcriteri 3. Seguidors totals de cada influenciador 
La proposta de l’Alexia aconseguiria impactar sobre un milió de seguidors locals, 
nacionals i internacionals; i la suma de la proposta de la resta d’influenciadors arribaria a 
impactar a quasi mig milió de seguidors (493.000). Són xifres altes tenint en compte el 
pressupost total de la campanya, de les quals es pot extreure una mitjana de cost per 
impacte molt econòmic, tenint en compte el total de publicacions que es faran. 
-7 punts- 
 

Subcriteri 4. Qualitat de la proposta de contingut per a cada influenciador 
La proposta de la primera acció està poc desenvolupada, el que descriu és el següent: 
«...un post i un story explicant l’experiència viscuda en alguna de les ofertes turístiques 
que formen part de Barcelona és molt més. En aquestes publicacions l’Alexia faria una 
crida a l’acció per descobrir les diferents ofertes que els usuaris poden trobar al blog.».  
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La proposta de la segona acció descriu vagament el contingut que publicaria cada 
influenciador, de fet es fa referència a un contingut global per a tots els influenciadors: 
«...faran un seguit de publicacions exposant la seva experiència, fent una crida a l’acció 
a experimentar la mateixa experiència o alguna altra de l’oferta disponible a BCN molt 
més...». Hagués estat preferible personalitzar més el contingut segons els perfils triats: 
culturals, familiars, esportius i de família. 
-3 punts- 

 
Subcriteri 5. Nombre de publicacions totals 

Mentre que per a l’acció amb la macroinfluenciadora es comptabilitzen dues 
publicacions, amb els microinfluenciadors es proposen diverses publicacions cada un, el 
que fa un total de, com a mínim, de 64 publicacions. Tot i que hagués estat més adient 
pactar més publicacions amb l’Alexia, donat l’elevat pressupost que es dedica en 
aquesta acció. 
-7 punts- 

 
Subcriteri 6. Nombre de xarxes que inclou la proposta 

Per a la primera acció es suggereix fer-la a través d’Instagram, el perfil prioritari de la 
macroinfluencer, mentre que per a la segona acció també es proposa fer les publicacions 
principalment a Instagram. Es valora positivament el paper preponderant d’Instagram, 
donada la seva audiència, per tal d’arribar a diferents tipus de públic, tot i que per arribar 
d’una manera més completa al públic familiar també s’hagués pogut incloure Facebook. 
-3 punts- 

 
Subcriteri 7. Impacte total de les publicacions (abast) 

Per a l’acció 1 s’impactaria sobre un públic d’1 milió dues vegades (2.000.000 impactes), 
mentre que per a l’acció 2 s’impactaria sobre un públic total de 493.000 individus 
repartits en 29 perfils també dues vegades (986.000 impactes). El total d’impactes 
resultant és de 2.986.000. Tenint en compte el pressupost total de la campanya, la 
mitjana del cost per impacte de l’acció surt a 0,01€ (import molt econòmic). 
-5 punts- 

 
Subcriteri 8. Justificació de les partides econòmiques de la proposta de pressupost 

Es demanava la justificació de les partides. La proposta explica que la primera acció està 
valorada en 10.575 € + IVA, i la segona en 14.425 € + IVA. Import que no supera el total 
d’import marcat al brífing (25.000 € + IVA), però hagués estat interessant que s’hagués 
fet un desglossament de les partides, explicant el cost dels diferents conceptes. 
-2 punts- 

 
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per les 
empreses és el següent: 
 

 PUNTUACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN D’UN 
JUDICI DE VALOR 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

EMPRESA Criteri 1. Proposta d’estratègia de la 
campanya que consta en l’annex 5 del present 

plec  

Belowactions, SL Subcriteri 1: Coherència de la proposta 
estratègica 

15 
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 Subcriteri 2: Idoneïtat i tria dels influenciadors  9 

 Subcriteri 3: Seguidors totals de cada 
influenciador 

 7 

 Subcriteri 4: Qualitat de la proposta de contingut 
per a cada influenciador 

3 

 Subcriteri 5: Nombre de publicacions totals 7 

 Subcriteri 6: Nombre de xarxes que inclou la 
proposta 

3 

 Subcriteri 7: Impacte total de les publicacions 
(abast) 

5 

 Subcriteri 8: Justificació de les partides 
econòmiques de la proposta de pressupost 

2 

 Total:         51 punts 

 
(...)” 
 

6. En aquesta mateixa sessió de data 23 de març de 2022, la Mesa de de Serveis 
Interns i Sector Públic va realitzar l’obertura del sobre C corresponent als criteris 
avaluables de forma automàtica dels lots 1,2 i 3 de les empreses presentades i 
admeses i va acordar que les ofertes es reproduirien a l’informe d’adjudicació. 

 
7. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 4 de 

maig de 2022 va acceptar i donar lectura de l’informe d’adjudicació emès per la Cap 
de la Secció d’Estratègia i contractació Publicitària del Gabinet de Presidència de 
data 28 d’abril de 2022. L’informe la part del qual, en allò que interessa, es 
reprodueix tot seguit: 

 
“(...) 

 
Criteris avaluables de forma automàtica a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la 
proposició més avantatjosa els quals, d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives 
particulars (PCAP) que regeixen aquesta contractació, són els que tot seguit s’indiquen: 
 
Lot 1. Campanyes multimèdia 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (100%) 
 
Criteri 1) Preu màxim, descompte mínim i comissió ................ Fins a 1.500 punts (97%)  
 
La distribució de la puntuació entre els diferents mitjans és la següent: 
 
- Mitjà imprès: fins a 400 punts 
- Mitjans digitals: fins a 400 punts 
- Ràdio: fins a 300 punts 
- Televisió: fins a 200 punts 
- Mitjà exterior: fins a 200 punts  
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Ponderació de les ofertes: 
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi l’oferta més avantatjosa 
(descompte més alt o preu més baix, segons les indicacions en cada cas), 0 punts quan no 
s’ofereixi millora i la resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional.  
 
La consecució de punts de cadascuna de les caselles del model d’oferta és individual. La 
puntuació total serà la suma de les puntuacions atorgades per a cadascuna de les caselles.  
 

ADVERTÈNCIA 

En el cas que en alguna de les caselles se superi algun dels preus màxims, es redueixi el 

percentatge de descompte mínim fixat o s’incrementi la comissió màxima d’agència, l’empresa 

restarà exclosa de la licitació. Si, per error, alguna casella queda buida, s’assignarà 0 punts. 

 
Criteri 2) Reducció de termini en el lliurament de comprovants i resultats assenyalat 
pel lot 1, a l’apartat 2.1 punt e) del PPT.................... Fins a 50 punts (3%).  
 
S’atorgarà la puntuació d’acord amb el següent detall: 
 

Lliurament en dies hàbils Puntuació 

20 dies (obligatori) 0 punts 

19 dies 5 punts 

18 dies 10 punts 

17 dies 15 punts 

16 dies 20 punts 

15 dies 25 punts 

14 dies 30 punts 

13 dies 35 punts 

12 dies 40 punts 

11 dies 45 punts 

10 dies o inferior 50 punts 

 
Lot 2. Campanyes a xarxes socials i cercadors 

 
Criteris avaluables de forma automàtica (100%) 
 
Criteri 1) Comissió d’agència................................................... Fins a 100 punts (83%)  
 
Les ofertes hauran de millorar les comissions màximes que consten en l’Annex 3. 
La distribució de la puntuació entre les campanyes amb diferent volum d’inversió és la 
següent: 
 

Campanya amb una inversió de:  Puntuació màxima 

Fins a 1.000 € Fins a 20 punts 

De 1.001 € fins a 5.000 € Fins a 20 punts 

De 5.001 € fins a 15.000 € Fins a 20 punts 

De 15.001 € fins a 30.000 € Fins a 15 punts 
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Campanya amb una inversió de:  Puntuació màxima 

De 30.001 € fins a 100.000 € Fins a 15 punts 

A partir de 101.000 € Fins a 10 punts 

 
100 

 
Dins d’aquesta comissió d’agència s'inclouen els honoraris de personal, l'estratègia i la 
gestió, així com el seguiment de l'acció i l'informe de resultats. La resta de l’import s’haurà 
d’invertir directament a les xarxes o als cercadors proposats. 
 
Ponderació de les ofertes: 
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi l’oferta més avantatjosa (comissió 
més baixa, segons les indicacions en cada cas), 0 punts en el cas que no s’ofereixi millora i 
la resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional.  
 
La consecució de punts de cadascuna de les caselles del model d’oferta és individual. La 
puntuació total serà la suma de les puntuacions atorgades per a cadascuna de les caselles.  
 

ADVERTÈNCIA 
En el cas que en alguna de les caselles se superi alguna de les comissions màximes 
l’empresa restarà exclosa de la licitació. Si, per error, alguna casella queda buida, 
s’assignarà 0 punts, i es comptarà com si s’hagués marcat la comissió màxima. 

 
Criteri 2) Reducció de termini en el lliurament de comprovants i resultats assenyalats 
pel lot 2, a l’apartat 2.2 punt d) del PPT ............... Fins a 20 punts (17%)  
 
S’atorgarà la puntuació d’acord amb el següent detall: 
 

Lliurament en dies hàbils Puntuació 

15 dies (obligatori) 0 punts 

14 dies 2 punts 

13 dies 4 punts 

12 dies 6 punts 

11 dies 8 punts 

10 dies 10 punts 

9 dies 12 punts 

8 dies 14 punts 

7 dies 16 punts 

6 dies  18 punts 

5 dies o inferior 20 punts 

 
Lot 3. Accions especials de publicitat no convencional 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (60%) 
 
Criteri 2) Comissió d’agència................................................... Fins a 110 punts (55%)  
 
Les ofertes hauran de millorar les comissions màximes que consten en l’Annex 4. 
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La distribució de la puntuació entre les campanyes amb diferent volum d’inversió és la 
següent: 
 

Campanya amb una inversió de:  Màxima puntuació  

Fins a 1.000 € Fins a 15 punts 

De 1.001 € fins a 5.000 € Fins a 20 punts 

De 5.001 € fins a 15.000 € Fins a 30 punts 

De 15.001 € fins a 30.000 € Fins a 15 punts 

De 30.001 € fins a 100.000 € Fins a 15 punts  

A partir de 101.000 € Fins a 15 punts  

 
Total 110 punts  

 
Es demana a les empreses que indiquin la comissió d’agència per trams d’inversió, segons 
el que es destini a cada campanya. Dins d’aquesta comissió d’agència s'inclouen els 
honoraris de personal, l'estratègia i la gestió, així com el seguiment de l'acció i l'informe de 
resultats. La resta de l’import màxim, que vindrà detallat al brífing, s’haurà d’invertir 
directament en el pagament als tercers que facin possible dur a terme la campanya (com els 
influenciadors, per exemple). 
 
Ponderació de les ofertes: 
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi l’oferta més avantatjosa (comissió 
més baixa, segons les indicacions en cada cas), 0 punts en el cas que no es presenti millora 
i la resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional.  
 
La consecució de punts de cadascuna de les caselles del model d’oferta econòmica és 
individual. La puntuació total serà la suma de les puntuacions atorgades per a cadascuna de 
les caselles.  
 

ADVERTÈNCIA 
En el cas que en alguna de les caselles se superi alguna de les comissions màximes 
l’empresa restarà exclosa de la licitació. Si, per error, alguna casella queda buida, 
s’assignarà 0 punts, i es comptarà com si s’hagués marcat la comissió màxima. 

 
Criteri 3) Reducció de termini de lliurament de comprovants i resultats assenyalats 
pel lot 3, a l’apartat 2.3 punt d) del PPT ....................................... Fins a 10 punts (5%)  
 
S’atorgarà la puntuació d’acord amb el següent detall: 
 

Lliurament en dies hàbils Puntuació 

15 dies (obligatori) 0 punts 

14 dies 1 punt 

13 dies 2 punts 

12 dies 3 punts 

11 dies 4 punts 

10 dies 5 punts 

9 dies 6 punts 
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Lliurament en dies hàbils Puntuació 

8 dies 7 punts 

7 dies 8 punts 

6 dies 9 punts 

5 dies o inferior 10 punts 

 
Per al lot 1, criteri 1, les ofertes presentades són les següents: 
 
(D’acord amb el model d’oferta, la columna “Puntuació” -en blau- indica la puntuació màxima 
que es podia atorgar a cada concepte, i que servia d’orientació a les empreses. No és la 
puntuació obtinguda per les empreses en cap cas). 
 
- Nothingad Comunicació, SL 
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- Dataplanning España, SLU 
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- Iki Media Communicatios, SL 
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Durant el període de recepció de les ofertes, es va tenir constància que el mitjà televisiu 
TeVeCat ja no operava com a tal. Per a aquest supòsit, el Plec de Clàusules 
Administratives, en la clàusula 1.11 Criteris d’adjudicació, diu: 

 
“En el supòsit que durant la tramitació de l’expedient es tingués constància formal que 
algun dels suports o formats detallats en el model d’oferta econòmica deixi de 
comercialitzar-se, aquest no es tindrà en compte a l’hora de puntuar.” 
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És per això que, d’acord amb aquesta clàusula, no es contempla la puntuació per a aquest 
mitjà, i la puntuació màxima, per tant, que es pot obtenir al mitjà televisiu és de 185 punts (i, 
consegüentment, per al total del criteri 1 del Lot 1, la puntuació màxima que es pot obtenir 
és de 1.485 punts). 
 
Per al lot 1, criteri 2,  les ofertes presentades van ser les següents: 
 
- Nothingad Comunicació, SL 

 
 

- Dataplanning España, SLU 

 
 

- Iki Media Communicatios, SL 

 
 
Per tant, el resum de la puntuació obtinguda per les empreses del Lot 1. Campanyes 
multimèdia i la seva classificació per ordre decreixent és la següent: 

 

 
 

Per al lot 2, criteri 1, les ofertes presentades són les següents: 
 
(D’acord amb el model d’oferta, la columna “Puntuació màxima” indica la puntuació màxima 
que es podia atorgar a cada concepte, i que servia d’orientació a les empreses. No és la 
puntuació obtinguda per les empreses en cap cas). 
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- Nivoria Solutions, SL 
 

 
 

- Itan Media, SL 
 

 
 

- Be Republic Apps, SL 
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- Adsmurai, SL 
 

 
 

- Advertis Global, SL 
 

 
 
Per al lot 2, criteri 2, les ofertes presentades van ser les següents: 
 

- Nivoria Solutions, SL 
 

 
 

- Itan Media, SL 
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- Be Republic Apps, SL 
 

 
 

- Adsmurai, SL 
 

 
 

- Advertis Global, SL 
 

 
 
Per tant, el resum de la puntuació obtinguda per les empreses del Lot 2. Campanyes a 
xarxes socials i cercadors i la seva classificació per ordre decreixent és la següent: 
 

 
 
Per al lot 3, criteri 2, l’oferta presentada va ser la següent: 
 
(D’acord amb el model d’oferta, la columna “Puntuació màxima” indica la puntuació màxima 
que es podia atorgar a cada concepte, i que servia d’orientació a les empreses. No és la 
puntuació obtinguda per les empreses en cap cas). 
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- Belowactions, SL 
 

 
 
Per al lot 3, criteri 3, l’oferta que es va rebre va ser la següent: 
 
- Belowactions, SL 

 

 
 
Per tant, el resum de la puntuació obtinguda per l’empresa del Lot 3. Accions especials 
de publicitat no convencional (afegint també la puntuació dels criteris de judici de valor) i 
la seva classificació per ordre decreixent és la següent: 
 

 
 

Per al lot 1 i 2   
 
Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es consideri 
anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt, són els següents:  
 
S’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents: 

 

 Que en el criteri 1 es doni alguna de les situacions previstes a l’article 85 del Reglament 
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i per fer el càlcul de la baixa es considerarà “oferta” 
la puntuació total assolida per cada empresa i “pressupost base de licitació” la puntuació 
màxima que es pot obtenir en cada un dels lots. 
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 Que en el criteri 2 s’hagi obtingut la màxima puntuació.  
 

Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
escau. 
 

Per al lot 3: 
 

Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es consideri 
anormal, referits a l’oferta considerada en el seu conjunt, són els següents:  
 
S’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents: 

 

 Que en el 2 es doni alguna de les situacions previstes a l’article 85 del Reglament 
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i 

 

Per fer el càlcul de la baixa es considerarà “oferta” la puntuació total assolida per cada 
empresa i “pressupost base de licitació” la puntuació màxima que es pot obtenir en cada 
un dels lots. 

 

 Que en la suma dels criteris 1 i 3 s’hagi obtingut una puntual igual a 90 punts. 
 

D’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP es comprova que l’oferta de l’empresa Nothingad 
Comunicació SL per al lot 1, i l’oferta de l’empresa Nivoria Solutions SL per al lot 2 es 
troben incurses en presumpció d’anormalitat tal i com preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, acorda concedir audiència a 
l’esmentada empresa perquè en el termini de 10 dies hàbils justifiqui la valoració de l’oferta i 
concreti les condicions de la mateixa.  
 

La sotasignada cap de Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària proposa a la Mesa de 
contractació de Serveis Interns i Sector Públic, l’adjudicació pel lot 3 de la contractació per 
a «la selecció de diverses empreses per a la prestació dels serveis de gestió per a la 
inserció de publicitat institucional, de la diputació de Barcelona i dels ens adherits, 
als mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 
lots)» a la següent empresa d’acord amb la seva oferta: 
 

Lot 3. Accions especials de publicitat no convencional 
 

- Belowactions SL, amb CIF B67147769 
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 (...)” 
 

8. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en  la mateixa sessió 
de data 4 de maig de 2022, va proposar: 

 

a. l’adjudicació del lot 3 a l’empresa BELOWACTIONS,SL amb CIF B67147769 
d’acord amb la seva oferta. 

b. requerir a les empreses NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL pel lot 1 i NIVORIA 
SOLUTIONS SL pel lot 2, quines ofertes es trobaven incurses en presumpció 
d’anormalitat per tal que justifiquessin i precisessin les seves ofertes, per la qual 
cosa se’ls hi va donar audiència. I, una vegada presentades aquestes 
justificacions dins del termini establert, es va donar trasllat al Gabinet de la 
Presidència, per a la seva avaluació. 

 

9. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 1 de 
juny de 2022 va acceptar l’informe tècnic d’avaluació de la justificació de les ofertes 
presentades per les empreses  NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL pel lot 1 i 
NIVORIA SOLUTIONS SL pel lot 2, que es trobaven incurses en presumpció 
d’anormalitat, emès per la cap de la Secció d'Estratègia i Contractació Publicitària 
del Gabinet de la Presidència de data 30 de maig de 2022, la part del qual interessa 
es reprodueix a continuació: 

 

“(...) 
 

L’empresa NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL, del lot 1, ha presentat dins de termini la 
justificació escaient. L’escrit aportat pel licitador justifica la seva oferta argumentant que 
l’empresa gestiona un volum elevat de compra d’espais en mitjans per la seva àmplia 
cartera de clients, el que els atorga una capacitat de negociació i compra amb els mitjans 
que els permet obtenir preus especialment competitius, especialment als mitjans digitals, 
que són els preus que han reflectit en la seva oferta. A més, exposa que compleixen totes 
les obligacions laborals derivades del conveni col·lectiu sectorial i que apliquen els salaris 
seguint el conveni; alhora, aporten les nòmines del personal adscrit i les taules salarials de 
l’última revisió del conveni d’empreses de publicitat que corroboren que les nòmines dels 
seus treballadors estan per sobre del sou de conveni.  
 

Per tot això s’explica la quantitat oferta i s’elimina la presumpció d’anormalitat, considerant 
que l’oferta pot ser normalment complerta i que l’empresa compleix amb el conveni del 
sector vigent.  
 

L’empresa NIVORIA SOLUTIONS, SL, del lot 2, ha presentat dins de termini la justificació 
escaient. L’escrit aportat pel licitador justifica la seva oferta argumentant que l’empresa 
aplica els termes establerts, amb vigència actual, al Conveni col·lectiu de treball dels sector 
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d’oficines i despatxos de Catalunya; i declara que s’observen tots els aspectes relacionats 
amb la jornada laboral, permisos i descansos, amb algunes millores: les retribucions més 
baixes superen en un 42% la garantia de retribució mínima anual que contempla el conveni, 
i la mitjana és superior al doble de la quantia establerta. És per això que veuen assumibles 
els termes econòmics presentats a la proposta. 
 
Per tot això s’explica la quantitat oferta i s’elimina la presumpció d’anormalitat, considerant 
que l’oferta pot ser normalment complerta i que l’empresa compleix amb el conveni del 
sector vigent. 
 
Un cop realitzada la valoració, la sotasignada cap de Secció d’Estratègia i Contractació 
Publicitària proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic, 
l’adjudicació, per al lot 1, de la contractació per a «la selecció de diverses empreses per 
a la prestació dels serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la 
Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres 
serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots)» a les següents empreses d’acord 
amb la seva oferta i per lots i pel següent ordre: 
 
Lot 1. Campanyes multimèdia 

 

1. Nothingad Comunicació, SL amb CIF B64673130 
 

2. Dataplanning España, SLU CIF B62688494 

 

3. Iki Media Communicatios, SL CIF B66578022 
 

Un cop realitzada la valoració, La sotasignada cap de Secció d’Estratègia i Contractació 
Publicitària proposa a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic, 
l’adjudicació, per al lot 2, de la contractació per a «la selecció de diverses empreses per 
a la prestació dels serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la 
Diputació de Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres 
serveis de publicitat i comunicació (dividit en 3 lots)» a la següent empresa d’acord amb 
la seva oferta pel lot 2: 
 

Lot 2. Campanyes a xarxes socials i cercadors 
 
1. NIVORIA SOLUTIONS, SL, amb CIF B85166932 

(...)” 

 
10. Finalment, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en la 

mateixa sessió d’1 de juny de 2022, va proposar l’adjudicació dels lots 1 i 2 de la 
contractació corresponent a l’Acord marc per a la selecció de diverses 
empreses per a la prestació de serveis de gestió per a la inserció de 
publicitat institucional, de la Diputació de Barcelona i dels ens adherits, en 
els mitjans de comunicació i en altres serveis de publicitat i comunicació, 
(dividit en tres lots) a les següents empreses d’acord amb les seves ofertes: 
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Lot 1: Campanyes multimèdia: 
 

En primer lloc, a l’empresa NOTHINGAD COMUNICACIO SL, amb NIF 
B64673130. 
 

En segon lloc, a l’empresa DATA PLANNING ESPAÑA SLU, amb NIF 
B62688494. 
 

En tercer lloc, a l’empresa IKI MEDIA COMMUNICATIONS SL, amb NIF 
B66578022. 
 

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors, a l’empresa NIVORIA 
SOLUTIONS SL, amb NIF B85166932. 

 

11. En data 13 de juny de 2022 l'empresa NOTHINGAD COMUNICACIO SL, 
proposada com adjudicatària del lot 1 va sol·licitar, de conformitat amb la previsió 
establerta a la clàusula 1.17) del PCAP, mitjançant escrit degudament signat pel 
seu legal representant, que la garantia definitiva general de 5.000 € establerta per 
aquest lot, que havia de constituir davant la Tresoreria d'aquesta corporació es 
retingués del/s pagament/s de la/les primera/es factura/es que es tramités/sin a 
partir de l’inici dels seus efectes. 

 

12. En data 15 de juny de 2022 l'empresa NIVORIA SOLUTIONS, SL proposada com 
adjudicatària del lot 2 va sol·licitar, de conformitat amb la previsió establerta a la 
clàusula 1.17) del PCAP, mitjançant escrit degudament signat pel seu legal 
representant, que la garantia definitiva general de 1.000 € establerta per aquest 
lot, que havia de constituir davant la Tresoreria d'aquesta corporació es retingués 
del/s pagament/s de la/les primera/es factura/es que es tramités/sin a partir de 
l’inici dels seus efectes. 

 

13. Cal determinar que la despesa derivada dels contractes basats en l’acord marc de  
8.429.000 IVA inclòs, es desglossarà amb el següent detall: 
 

 Per la Diputació de Barcelona, la despesa de 5.177.000 €, IVA inclòs 
 

Lot 1: Campanyes multimèdia  
 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 
comptable 

2022 900.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000004 2023 1.800.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 1.400.000,00 € 11020 92050 22602 
 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 
comptable 

2022 70.000,00 € 1A101 92040 22603 

2201000007 2023 205.000,00 € 1A101 92040 22603 

2024 135.000,00 € 1A101 92040 22603 
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Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 87.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000005 2023 230.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 150.000,00 € 11020 92050 22602 

 
Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional 
 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 30.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000006 2023 100.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 70.000,00 € 11020 92050 22602 

 

 Pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la despesa de 
348.000,00 €, IVA inclòs 

 
Lot 1: Campanyes multimèdia  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 35.000 € 1 33440 22606 

2023 120.000 € 1 33440 22606 

2024 90.000 € 1 33440 22606 

 

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 14.000 € 1 33440 22606 

2023 36.000 € 1 33440 22606 

2024 18.000 € 1 33440 22606 

 
Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 5.000 € 1 33440 22606 

2023 20.000 € 1 33440 22606 

2024 10.000 € 1 33440 22606 
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 Per la Xarxa Audiovisual Local (XAL), la despesa de 2.904.000,00 €, IVA 
inclòs. 

 
Lot 1: Campanyes multimèdia  
 

Exercici Import Aplicació pressupostària 

2022 484.000 € LX1DA-90 Accions audiovisuals 

2023 1.452.000 € LX1DA-90 Accions audiovisuals 

2024 968.000 € LX1DA-90 Accions audiovisuals 

 
14. Cal retenir el crèdit de la despesa derivada dels contractes basats en l’acord marc 

per un import de 5.177.000 €, IVA inclòs, corresponent a la Diputació de 
Barcelona, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
Lot 1: Campanyes multimèdia  
 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 900.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000004 2023 1.800.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 1.400.000,00 € 11020 92050 22602 

 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 70.000,00 € 1A101 92040 22603 

2201000007 2023 205.000,00 € 1A101 92040 22603 

2024 135.000,00 € 1A101 92040 22603 

 
Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 87.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000005 2023 230.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 150.000,00 € 11020 92050 22602 

 
Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional 
 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 30.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000006 2023 100.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 70.000,00 € 11020 92050 22602 
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Fonaments jurídics 
 
1. De conformitat amb l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic s’ha donat audiència a les empreses quines ofertes es trobaven, 
segons l’establert a la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives 
particulars, incurses en presumpció d’anormalitat, acceptant la justificació 
presentada. 

 
2. D'acord amb la clàusula 1.17) del PCAP i amb l'article 108.2 i concordants de la Llei 

9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) la garantia 
definitiva es podrà constituir mitjançant retenció en el preu.  

 
3. La clàusula 1.4 del PCAP, preveu que es mantindrà íntegrament la totalitat de la 

despesa, per poder fer front al major nombre possible de subministraments.  
 
4. D’acord amb l’establert a l’art. 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal 
per a exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència de 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 

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

concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència en data 1 de setembre 
de 2022. 

 

6. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1.a), en relació amb l’apartat 7.e), de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 
4874/2022, de 29 d’abril, publicat al BOPB de 3 de maig de 2022. 

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

A C O R D S: 
 
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb les propostes de la Mesa de Contractació de 
Serveis Interns i Sector Públic, reunida en sessions de data 1 de juny de 2022 els lots 
1 i 2 i en sessió de data 4 de maig el lot 3 de la contractació harmonitzada relativa a 
l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació de serveis 
de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la Diputació de 
Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de 
publicitat i comunicació (dividit en 3 lots)  a les empreses que seguidament es 
relacionen i d’acord amb les seves ofertes: 
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Lot 1. Campanyes multimèdia 
 
Empresa: Nothingad Comunicació, SL amb CIF B64673130 
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Termini per al lliurament de comprovants i resultats: 10 dies 
 
Empresa: Dataplanning España, SLU CIF B62688494 
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Termini per al lliurament de comprovants i resultats: 10 dies 
 
Empresa: Iki Media Communicatios, SL CIF B66578022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Termini per al lliurament de comprovants i resultats: 10 dies 
 
Lot 2. Campanyes a xarxes socials i cercadors 
 
Empresa: NIVORIA SOLUTIONS SL, amb NIF B85166932 

 

 
 

Termini per al lliurament de comprovants i resultats: 5 dies 
 
Lot 3. Accions especials de publicitat no convencional 
 
Empresa: BELOWACTIONS,SL amb CIF B67147769 
 

 
 

Termini per al lliurament de comprovants i resultats: 7 dies 
 

Segon. DETERMINAR que la despesa derivada dels contractes basats en l’acord 
marc de 8.429.000 IVA inclòs, es desglossarà amb el següent detall: 

 

 Per la Diputació de Barcelona, la despesa de 5.177.000 €, IVA inclòs 
 

Lot 1: Campanyes multimèdia  
 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 900.000,00 € 11020 92050 22602 2201000004 
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Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2023 1.800.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 1.400.000,00 € 11020 92050 22602 

 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 70.000,00 € 1A101 92040 22603 

2201000007 2023 205.000,00 € 1A101 92040 22603 

2024 135.000,00 € 1A101 92040 22603 

 

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 87.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000005 2023 230.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 150.000,00 € 11020 92050 22602 

 
Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional 
 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 30.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000006 2023 100.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 70.000,00 € 11020 92050 22602 

 

 Pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la despesa de 

348.000,00 €, IVA inclòs 
 

Lot 1: Campanyes multimèdia  
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 35.000 € 1 33440 22606 

2023 120.000 € 1 33440 22606 

2024 90.000 € 1 33440 22606 

 

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 14.000 € 1 33440 22606 

2023 36.000 € 1 33440 22606 

2024 18.000 € 1 33440 22606 
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Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2022 5.000 € 1 33440 22606 

2023 20.000 € 1 33440 22606 

2024 10.000 € 1 33440 22606 

 

 Per la Xarxa Audiovisual Local (XAL), la despesa de 2.904.000,00 €, IVA inclòs. 
 

Lot 1: Campanyes multimèdia  
 

Exercici Import Aplicació pressupostària 

2022 484.000 € LX1DA-90 Accions audiovisuals 

2023 1.452.000 € LX1DA-90 Accions audiovisuals 

2024 968.000 € LX1DA-90 Accions audiovisuals 

 

Tercer. RETENIR el crèdit de la despesa derivada dels contractes basats en l’acord 
marc per un import de 5.177.000 €, IVA inclòs, corresponent a la Diputació de 
Barcelona, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
Lot 1: Campanyes multimèdia  
 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 900.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000004 2023 1.800.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 1.400.000,00 € 11020 92050 22602 

 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 70.000,00 € 1A101 92040 22603 

2201000007 2023 205.000,00 € 1A101 92040 22603 

2024 135.000,00 € 1A101 92040 22603 

 

Lot 2: Campanyes a xarxes socials i cercadors 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 87.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000005 2023 230.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 150.000,00 € 11020 92050 22602 
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Lot 3: Accions especials de publicitat no convencional 
 

Exercici Import  Orgànic Programa Econòmic 
Núm. operació 

comptable 

2022 30.000,00 € 11020 92050 22602 

2201000006 2023 100.000,00 € 11020 92050 22602 

2024 70.000,00 € 11020 92050 22602 

 
Quart. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores en el lot 2 que no han resultat 
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de Serveis 
Interns i Sector Públic reunida en sessió de data 1 de juny de 2022, d’acord amb el 
detall següent:  
 
Resta en segon lloc l’empresa ITAN MEDIA SL, en tercer lloc l’empresa BEREPUBLIC 
MEDIA SL, en quart lloc l’empresa ADSMURAI SL i en cinquè i últim lloc l’empresa 
ADVERTIS GLOBAL SL. 
 
Cinquè. COMUNICAR a les empreses NOTHINGAD COMUNICACIO SL del lot 1, i 
NIVORIA SOLUTIONS, SL del lot 2 que la garantia definitiva d’imports 5.000€ i 
1.000 €, respectivament, s’instrumentarà, d’acord amb la seva sol·licitud, mitjançant 
retenció del primer o primers pagaments que s’efectuïn, de conformitat amb l’establert 
a la clàusula 1.17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Sisè. COMUNICAR als adjudicataris que hauran de formalitzar el contracte 
electrònicament quan siguin requerits, 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.  
 
Setè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona.  
 
Vuitè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reclamar danys i 
perjudicis a l’empresa AURA ENERGIA, SL derivats de la resolució del contracte 
corresponent al Lot 2 (Subministrament elèctric de baixa tensió -BT- que inclou 
Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-), de la contractació conjunta del 
Subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la 
Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic (Exp. 
núm. 2018/0011507).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
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per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 

1. Per acord número 249 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
adoptat en sessió de 30 de maig de 2019, es va adjudicar el Lot 2 
(Subministrament elèctric de baixa tensió -BT- que inclou Tarifes 3.0A, 2.1A, 
2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-) de la contractació conjunta del subministrament 
d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació de 
Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic, a l’empresa 
AURA ENERGIA, SL (NIF B65552432), pel preu unitari següent, d’acord amb la 
seva oferta: 

 

Concepte 
Import (IE i 

IVA exclosos) 
5,11269632% IE 21% IVA 

Import 
(Impostos 
inclosos) 

Marge de la 
comercialitzadora 

LOT 2 (MC) 
1,200 €/MWh 0,061 €/MWh 

0,265 
€/MWh 

1,526 
€/MWh 

 
2. En data 27 de juny de 2019 es va formalitzar el corresponent contracte amb 

l’empresa AURA ENERGIA, SL (NIF B65552432), amb vigència des de l’1 de juliol 
de 2019 fins el 30 de juny de 2023, havent constituït a la Tresoreria d’aquesta 
Corporació, en data 16 d’abril de 2019, una garantia definitiva d’import 76.086,64 
€, mitjançant assegurança de caució de l’entitat ASEFA, SA SEGUROS Y 
REASEGUROS (número d’assentament 1000081781). 

 
3. L’empresa AURA ENERGIA, SL, mitjançant escrit signat pel seu representant en 

data 16 de novembre de 2021, va comunicar la suspensió immediata i unilateral 
de l’execució del subministrament contractat, amb efectes de 15 de novembre de 
2021, per incapacitat definitiva de l’empresa per continuar el subministrament 
degut a la subsistència de la tendència alcista del preu de l’electricitat.  

 
4. Per acord número 32 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat 

en sessió de 27 de gener de 2022, es va incoar la resolució del contracte de 
referència, proposant la confiscació de la garantia definitiva i l’inici de reclamació 
d’indemnització de danys i perjudicis per incompliment culpable del contractista. 
Aquest acord es va notificar tant a l’empresa AURA ENERGÍA, SL com a l’entitat 
ASEFA, SA SEGUROS Y REASEGUROS, empresa asseguradora de la garantia 
d’aquesta contractació.  

 
5. En compliment de l’establert a la normativa contractual, es va donar a ambdues 

entitats el corresponent tràmit preceptiu d’audiència, per termini de 10 dies 
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naturals, per al·legar el que estimessin oportú, sense que cap de les dues hagin 
presentat cap al·legació contra la incoació de la resolució dins del termini fixat. 

 
6. Per escrit de data 2 de febrer de 2022 l’empresa AURA ENERGÍA, SL va 

comunicar que el Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, en data 21 de desembre 
de 2021, va declarar l’empresa en concurs de creditors per Auto 1320/2021. Així 
mateix, es va nomenar com a administrador concursal a l’empresa Baker Tilly 
Concursal, SLP, amb NIF B67083709. 

 
7. Per dictamen de la Junta de Govern, núm. 148, aprovat en sessió de data 31 de 

març de 2022, es va resoldre el contracte formalitzat en data 27 de juny de 2019 
amb l’empresa AURA ENERGIA, SL, amb NIF B65552432, relatiu al Lot 2 
(Subministrament elèctric de baixa tensió -BT- que inclou Tarifes 3.0A, 2.1A, 
2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-) de la contractació conjunta del Subministrament 
d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i 
d’altres entitats integrades en el seu sector públic, per incompliment culpable de 
l’obligació principal del contracte. A continuació es reprodueix la part resolutiva de 
l’esmentat acord en la part que interessa: 

 
“(...) A C O R D S 
 
Primer. RESOLDRE el contracte formalitzat en data 27 de juny de 2019 amb l’empresa 
AURA ENERGIA, SL, amb NIF B65552432, relatiu al Lot 2 (Subministrament elèctric de 
baixa tensió -BT- que inclou Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-) de la contractació 
conjunta del Subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la 
Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic, per 
incompliment culpable de l’obligació principal del contracte, d’acord amb l’informe del 
Subdirector de Logística i de la directora de Serveis d’Edificació i Logística de la Diputació 
de Barcelona de data 13 de gener de 2022, amb efectes del dia 15 de novembre de 2021. 
 
Segon. ACORDAR la confiscació de la garantia definitiva per import de 76.086,64 €, 
constituïda pel contractista a la Tresoreria d’aquesta Corporació, en data 16 d’abril de 2019, 
mitjançant assegurança de caució de l’entitat ASEFA, SA SEGUROS Y REASEGUROS 
(número d’assentament 10000811781). 
 
Tercer. ACORDAR l’inici d’un expedient de reclamació d’indemnització de danys i perjudicis 
a l’empresa AURA ENERGIA, SL, en tractar-se d’una resolució per incompliment culpable 
del contractista, d’acord amb els articles 213.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre i 113 del 
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
RD 1098/2011, de 12 d’octubre, en el sentit de determinar els danys i perjudicis derivats 
dels aspectes relacionats a continuació, que es vagin produint en funció dels consums 
realitzats i fins a la seva quantificació final un cop esdevinguin acreditats, reals i efectius: 

 
- l’increment de la despesa que comporta la situació en que es veu abocada la Diputació 

de Barcelona donada la suspensió unilateral del contracte. L’import estimat de perjudicis 
del total del consum estimat de la Diputació de Barcelona i les entitats adherides és de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

368.747,16 €, pel mes de desembre de 2021 i els 6 primers mesos de 2022 que es 
preveuen fins adjudicar la nova contractació, segons el següent desglossament: 

 

ENTITAT Total consum kWh/7 mesos 
Import perjudicis (terme 
potència + terme energia) 
per 7 mesos 

Diputació de Barcelona 2.380.000 189.913,85 € 

CCCB 206.228 16.796,02 € 

Institut del Teatre 33.847 2.728,19 € 

Museu Marítim 933.841 68.925,11 € 

La Xarxa 525.000 42.000,00 € 

ORGT 581.000 46.480,00 € 

Consorci Sitges 23.800 1.904,00 € 

TOTAL 4.683.716 368.747,16 € 

 
- la pèrdua de les garanties d’origen renovable o de cogeneració d’alta eficiència a favor 

de la Diputació de Barcelona i resta d’entitats adherides en els CUPS, per la quantitat 
equivalent al consum de totes les tarifes objecte d’aquest contracte i que estigués 
pendent de redempció tal i com s’establia al contracte i fins l’adjudicació d’un nou 
contracte. L’import estimat de perjudicis del total del consum estimat a certificar de la 
Diputació de Barcelona i les entitats adherides és de 5.468,19 €, pels 12 mesos de l’any 
2021 i els 6 primers mesos de 2022 que es preveuen fins adjudicar la nova contractació, 
segons el següent desglossament: 

 

ENTITAT Consum kWh/18 mesos 
Import perjudicis GDO's per 
18 mesos 

Diputació de Barcelona 6.360.000 3.180,00 € 

CCCB 471.802 235,90 € 

Institut del Teatre 80.976 40,49 € 

Museu Marítim 2.407.212 1.203,61 € 

La Xarxa 61.200 30,60 € 

ORGT 1.494.000 747,00 € 

Consorci Sitges 61.200 30,60 € 

TOTAL 10.936.389 5.468,19 € 

 
De la quantitat definitiva resultant en concepte d’indemnització de danys i perjudicis, es 
descomptarà l’import de la garantia definitiva confiscada d’acord amb l’apartat Segon. 
 
(...)” 

 
8. En data 30 de juny de 2022 el Subdirector de Logística i la directora de Serveis 

d’Edificació i Logística de la Diputació de Barcelona, van emetre un informe, la part del 
qual interessa es transcriu a continuació: 

 
“INFORME DE DANYS I PERJUDICIS DEL LOT 2 DE BAIXA TENSIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA EN 
DIFERENTS EDIFICIS I RECINTES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I D’ALTRES 
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ENTITATS INTEGRADES EN EL SEU SECTOR PÚBLIC (DIVIDIT EN DOS LOTS) ARRAN 
LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE PER PART D’AURA ENERGIA, SL (EXP. 
2018/0011507) 
(...) 

 

C) INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA 
 

L’empresa AURA ENERGIA SL ha incomplert les obligacions contractuals següents: 
 

A. Incompliment de l’obligació principal del contracte consistent en subministrar energia 
elèctrica a partir del 3 de desembre de 2021 quan, d’acord amb el contracte signat, 
s’havia obligat a subministrar energia fins el 30 de juny de 2023. 

 

B. Incompliment de les condicions especials d’execució recollides en la clàusula 2.2 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’indiquen seguidament: 

 
“2.2) Condicions especials d’execució 

 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 

 
1) Del total de l’energia certificada per la CNMC amb sistema d’origen i etiqueta a favor del 

contractista, aquest es compromet a redimir els certificats d’energia consumida amb 
garantia d’origen renovable o de cogeneració d’alta eficiència a favor de la Diputació de 
Barcelona i resta d’entitats adherides en el CUPS per la quantitat equivalent al consum 
de totes les tarifes objecte d’aquest contracte dintre de cadascun dels anys de duració 
del contracte i possible prorroga. 

 
A efectes de poder comprovar el compliment de les condicions establertes en el paràgraf 
precedent, el contractista haurà de presentar la documentació acreditativa corresponent 
emesa per la CNMC, en el primer trimestre dels anys 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 i 
2025 (en aquest darrer any únicament en el supòsit que el contracte s’hagi prorrogat). 
 
En tot cas, aquesta energia certificada amb sistema d’origen i redimida pel contractista a 
favor de la Diputació de Barcelona i resta d’entitats adherides haurà de correspondre al 
100% de l’energia elèctrica consumida durant cada any de vigència del contracte. 
 

2) L’empresa haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte com a mínim el 20% 
de l’energia elèctrica subministrada tingui la garantia d’origen renovable o de 
cogeneració d’alta eficiència, segons les dades publicades per la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (en endavant CNMC). 

 
La Diputació comprovarà el compliment d’aquest requisit mitjançant la consulta de la 
pàgina web de la CNMC.  

 
D) EFECTES DE L’INCOMPLIMENT – DANYS I PERJUDICIS 

 
Un cop identificats els incompliments de l’empresa contractista, cal identificar els efectes 
que dit incompliment i resolució contractual anticipada suposen per a la Diputació de 
Barcelona i els ens adherits. 
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D.1. Incompliment de l’obligació principal 

 
L’assignació de la comercialitzadora de referència, per part de la distribuïdora 
EDITRIBUCIÓN, és ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, fet que 
suposa que la despesa tant dels peatges d’accés com del preu final de l’energia es veu 
incrementada en un 20%, segons recull l’art. 17 de l’esmentat Reial Decret 216/2014, de 28 
de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit 
consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació, ocasionant un dany 
patrimonial directe a la Diputació i a les altres entitats integrades en el seu sector públic. 

 
El dany patrimonial s’ha calculat a partir del consum que tenim registrat a les factures 
només enviades per la comercialitzadora de referència assignada des del 3 de desembre de 
2021 fins el 15 de juny de 2022 i que corresponen a les dades de les que disposa la unitat 
comptable fins aquesta data segons es determina en la relació de factures del programari de 
gestió energètica que consta en l’expedient corresponents a cadascuna de les entitats. La 
despesa dels recàrrecs imputats en cadascuna de les entitats es determina segons la taula 
següent:  

 

ENTITAT 
Període perjudicis - facturació 

real ENERGIA XXI 
Consum 
(kWh) 

Recàrrec 20% + IE 
+ IVA ENERGIA XXI 

(€) 

Diputació de Barcelona 03/12/2021 a 15/06/2022  1.598.555 112.891,47 

CCCB 03/12/2021 a 15/06/2022  164.893 13.280,76 

Institut del Teatre 03/12/2021 a 15/06/2022  32.589 2.671,91 

Museu Marítim 03/12/2021 a 15/06/2022  299.406 23.450,11 

La Xarxa 03/12/2021 a 15/06/2022  343.010 24.744,09 

ORGT 03/12/2021 a 15/06/2022  377.259 29.563,34 

Consorci Sitges  03/12/2021 a 15/06/2022  - - 

TOTAL   2.815.712 206.601,68 

 
D.2 Incompliments de les condicions especials d’execució 

 
En aquesta contractació es van introduir consideracions mediambientals i condicions 
especials d’execució amb la finalitat de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 
protegir el medi ambient i evitar el canvi climàtic responent a l’obligació legal recollida als 
articles 1.3 i 28.2 de la LCSP que deriva de les normatives europees de 2014 i la Instrucció 
per a l’ambientalització de la contractació a la Diputació de Barcelona, aprovada per la Junta 
de Govern el 24 de juliol de 2014. 

 
Amb el seu incompliment s’ha produït un dany a l’interès general que han de perseguir totes 
les administracions públiques. 

 
L’incompliment de redimir els certificats d’energia consumida amb garantia d’origen 
renovable o de cogeneració d’alta eficiència a favor de la Diputació de Barcelona i resta 
d’entitats adherides en els CUPS per la quantitat equivalent al consum de totes les tarifes 
objecte d’aquest contracte corresponents a l’any 2021 i als mesos transcorreguts de l’any 
2022, ha ocasionat un dany indirecte a les polítiques públiques de la Diputació de Barcelona 
en matèria mediambiental, que si bé no té un impacte econòmic directe, sí es podria 
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quantificar en termes de dany emergent, com a perjudici derivat de l’actuació negativa de 
l’empresa. 

 
Per aquesta quantificació, cal tenir en compte que aquest incompliment s’ha posat de 
manifest un cop resolt el contracte, ja que l’empresa AURA ENERGIA, SL deixa de ser una 
comercialitzadora acreditada i ja no pot accedir al sistema de certificacions de garanties 
d’origen i cogeneració d’alta eficiència de la CNMC. 

 
Les penalitats que es van incorporar al contracte amb AURA ENERGIA, SL complien amb 
els requisits legals previstos als articles 192.1 de la LSCP en quant a la proporcionalitat i 
límits percentuals. 

 
D’haver continuat el contracte, la Diputació de Barcelona hagués identificat l’incompliment 
en l’acreditació d’energia amb garantia d’origen emesa per la CNMC i hagués optat per 
penalitzar de conformitat amb la clàusula 2.6 del PCAP que preveu imposar al contractista 
les penalitats següents, amb el límit del 10% del preu del contracte per a cada penalitat, i 
amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs: 

 

 En el cas d’incompliment de les condicions especials d’execució en els termes de la 
clàusula 2.2 d’aquest plec: 

 
 que la totalitat de l’energia consumida sigui d’origen renovable o de cogeneració d’alta 

eficiència en totes les tarifes objecte d’aquest contracte,  l’empresa contractada serà 
penalitzada amb l’equivalent a l’1% sobre la quantitat d’energia consumida en 
aquestes tarifes i no acreditada la seva  procedència d’origen renovable o de 
cogeneració d’alta eficiència, el preu aplicat serà el preu mig d’OMIE durant l’any 
d’incompliment.  

 
 respecte a que com a mínim el 20% de l’energia elèctrica subministrada tingui la 

garantia d’origen renovable o de cogeneració d’alta eficiència, s’imposaran penalitats, 
en els termes següents: el 0,5% del pressupost base de licitació del lot adjudicat i per 
l’any en que es determini l’incompliment (IVA exclòs).  

 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona vindria obligada a la protecció del bé jurídic 
transgredit i la única manera de reparar dita transgressió seria la imposició de penalitats, 
que un cop extingit el contracte, no resulten d’aplicació per pèrdua de vigència de 
l’esmentada clàusula.  

 
No obstant això, la Diputació de Barcelona considera que l’empresa amb el seu 
incompliment inexcusable ha causat un dany jurídic a l’interès públic de caràcter no 
patrimonial (energia no renovable), però que resulta quantificable i per tant, indemnitzable i 
convertible en patrimonial, d’acord amb la valoració que s’efectua més endavant. 

 
Cal remarcar també que deixar de rescabalar aquesta pèrdua produiria en l’empresa 
incomplidora un enriquiment injustificat ja que el fet de no haver subministrat energia amb 
garantia d’origen li suposa un guany a l’estar inclòs el preu de les garanties d’origen en el 
preu ofertat del marge de la comercialitzadora. 

 
1. Valoració econòmica de l’incompliment de la primera condició especial d’execució: 
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El dany jurídic a l’interès general (no certificar el 100% de l’energia consumida amb garantia 
d’origen renovable o de cogeneració d’alta eficiència), equival a l’1% de la facturació de 
l’energia consumida i subministrada per AURA ENERIGA, SL des de l’1 de gener de 2021 
fins el 2 de desembre de 2021, segons ens consta a la base de dades del programari de 
gestió energètica de la facturació registrada, tant de la Diputació de Barcelona com de la 
resta d’entitats i amb el següent desglossament: 
 

ENTITAT 
Període perjudicis - 
facturació real AURA 

Consum 
(kWh)  

Import 
facturació 
real (€) 

Import perjudicis 
GDO's 1% (€) * 

Diputació de 
Barcelona 01/01/2021 a 2/12/2021 3.990.217 961.724,57 4.466,25 

CCCB 01/01/2021 a 2/12/2021 318.292 75.506,21 356,26 

Institut del Teatre 01/01/2021 a 2/12/2021 48.632 12.144,05 54,43 

Museu Marítim 01/01/2021 a 2/12/2021 1.619.176 336.747,94 1.812,34 

La Xarxa 01/01/2021 a 2/12/2021 751.750 141.678,43 841,43 

ORGT 01/01/2021 a 2/12/2021 713.724 209.919,03 798,87 

Consorci Sitges 01/01/2021 a 2/12/2021 136.759 43.206,99 153,07 

TOTAL   7.578.550 1.780.927 8.482,67 

* Preu mig OMIE any 2021: 111,93 €/MWh 
 

A conseqüència de la resolució del contracte per part d’AURA ENERGIA, SL, ni la Diputació 
de Barcelona ni les entitats adherides a la contractació conjunta disposen de les garanties 
d’origen renovables o de cogeneració d’alta eficiència corresponents a l’any 2021 donat que 
ni l’adjudicatària va sol·licitar la redempció a l’estar declarada en concurs en creditors ni la 
Diputació de Barcelona va poder gestionar la seva tramitació de compra donades les dates 
de l’any en que es va fer la resolució del contracte. 
 
Igualment, ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU tampoc ens 
podrà redimir les GDO’s per l’energia subministrada des del 3 de desembre de 2021 fins el 
15 de juny de 2022, donat que la CNMC té limitat el seu accés al sistema de certificació de 
GDO’s. 
 
Per tant hi ha el dany jurídic a l’interès general durant el període en que la comercialitzadora 
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU ens subministra l’energia, 
tant la Diputació de Barcelona com la resta d’entitats adherides no disposen de les GDO’s 
corresponents donada la impossibilitat de les comercialitzadores de referència d’entrar al 
mercat de les GDO’s. Es prendrà com a base la mateixa quantificació, per tant, els danys i 
perjudicis d’aquesta circumstància són els següents: 

 

ENTITAT 
Període perjudicis - 

facturació real ENERGIA 
XXI 

Consum 
(kWh)  

Import perjudicis 
GDO's 1% (€) * 

Diputació de Barcelona 03/12/2021 a 15/06/2022  1.598.555 3.450,80 

CCCB 03/12/2021 a 15/06/2022  164.893 355,95 

Institut del Teatre 03/12/2021 a 15/06/2022  32.589 70,35 

Museu Marítim 03/12/2021 a 15/06/2022  299.406 646,33 

La Xarxa 03/12/2021 a 15/06/2022  343.010 740,46 
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ENTITAT 
Període perjudicis - 

facturació real ENERGIA 
XXI 

Consum 
(kWh)  

Import perjudicis 
GDO's 1% (€) * 

ORGT 03/12/2021 a 15/06/2022  377.259 814,39 

Consorci Sitges  03/12/2021 a 15/06/2022  - - 

TOTAL   2.815.712 6.078,28 

* Preu mig OMIE de gener fins maig any 2022: 215,87 €/MWh 
 Per calcular aquest perjudici s’ha agafat el preu mig d’OMIE dels mesos de desembre 2021, 

gener, febrer, març, abril i maig de 2022 que són els mesos del que tenim facturació d’ 
ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU. 

 
2. Valoració econòmica de l’incompliment de la segona condició especial d’execució: 
 
El dany jurídic a l’interès general (que com a mínim el 20% de l’energia elèctrica 
subministrada per AURA ENERGIA, SL durant l’any 2021 sigui superior al 20% amb 
garantia d’origen renovable o de cogeneració d’alta eficiència), equival al 0,5% de la 
facturació de l’energia consumida des de l’1 de gener de 2021 fins el 2 de desembre de 
2021. 
 
S’ha comprovat que a la CNMC no consta que el percentatge de l’energia subministrada per 
AURA ENERGIA, SL durant l’any 2021 sigui superior al 20% amb garantia d’origen 
renovable o de cogeneració d’alta eficiència. Per al càlcul dels danys i perjudicis es prendrà 
com a base de valoració l’import previst per a les penalitats, tant de la Diputació de 
Barcelona com de la resta d’entitats segons el següent desglossament: 

 

ENTITAT 
Import facturació real 2021 
(€, IVA exclòs) Import perjudicis 0,5% (€) 

Diputació de Barcelona 794.813,69 3.974,07 

CCCB 62.401,83 312,01 

Institut del Teatre 10.036,40 50,18 

Museu Marítim 278.304,08 1.391,52 

La Xarxa 117.089,61 585,45 

ORGT 173.486,80 867,43 

Consorci Sitges 35.708,26 178,54 

TOTAL 1.471.840,68 7.359,20 

 
E) CONCLUSIONS I PROPOSTA DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

 

Com a conclusió dels diferents perjudicis ocasionats per la resolució del contracte per 
incompliment culpable de la contractista AURA ENERGIA, SL i l’activació dels punts de 
subministrament en la comercialitzadora de referència ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA DE REFERÈNCIA, SLU es considera la següent valoració 
econòmica segons el següent desglossament: 

 

ENTITAT 

ENERGIA XXI AURA ENERGIA 

Recàrrec 20% + IE + 
IVA ENERGIA XXI (€) 

Import 
perjudicis 

GDO's 1% (€) 

Import 
perjudicis 

GDO's 1% (€) 

Import  perjudicis 
0,5% (€) 

Diputació de Barcelona 112.891,47 3.450,80 4.466,25 3.974,07 
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ENTITAT 

ENERGIA XXI AURA ENERGIA 

Recàrrec 20% + IE + 
IVA ENERGIA XXI (€) 

Import 
perjudicis 

GDO's 1% (€) 

Import 
perjudicis 

GDO's 1% (€) 

Import  perjudicis 
0,5% (€) 

CCCB 13.280,76 355,95 356,26 312,01 

Institut del Teatre 2.671,91 70,35 54,43 50,18 

Museu Marítim 23.450,11 646,33 1.812,34 1.391,52 

La Xarxa 24.744,09 740,46 841,43 585,45 

ORGT 29.563,34 814,39 798,87 867,43 

Consorci Sitges - - 153,07 178,54 

SUBTOTAL 206.601,68 6.078,28 8.482,67 7.359,20 

TOTAL (€) 228.521,83 

Del total de la valoració econòmica dels danys i perjudicis ocasionats, es proposa: 
 

RECLAMAR a l’empresa AURA ENERGIA, SL l’import de 152.435,19 € en concepte 
d’indemnització pels danys i perjudicis causats a la Diputació de Barcelona i a les entitats 
integrades en el seu sector públic, com a conseqüència de la resolució anticipada per 
incompliment del contracte del lot 2: Subministrament elèctric de baixa tensió (BT) Tarifes 
3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA formalitzat en data 27 de juny de 2019; import que es 
correspon amb la valoració efectuada i justificada en el present informe, que ascendeix a un 
total de 228.521,83€, tot reduint l’import  de 76.086,64 € de la garantia confiscada mitjançant 
acord de Junta de Govern de data 31 de març de 2022 (núm. 148/2022).” 

 

9. D’acord amb l’informe transcrit, un cop determinades les causes de l’incompliment 
del contractista i resolt el contracte per acord de la Junta de Govern de data 31 de 
març de 2022, es proposa concretar l’abast de les seves conseqüències tot 
quedant acreditats i justificats els danys reals i efectius que ha causat l’empresa 
amb el seu incompliment fins al 15 de juny de 2022.  
 

Es considera que aquest termini de valoració, que no supera els tres mesos a 
comptar des de la resolució del contracte, compleix els paràmetres legals de 
l’article 21.3 en concordança amb l’art. 25.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tractar-
se d’un procediment que produeix efectes desfavorables per al contractista.  
 

La quantia dels danys i perjudicis ocasionats pel contractista a la Diputació de 
Barcelona i de les entitats integrades, d’acord amb el citat informe, es concreta en 
un import de 228.521,83 €. Val a dir que dit import no supera la valoració inicial 
efectuada en l’acord de resolució aprovat per la Junta de Govern de data 31 de 
març de 2002, de la que ni el contractista ni el seu administrador concursal van 
presentar oposició durant el tràmit d’audiència.  

 
10. L’import a reclamar, un cop descomptat el de la garantia confiscada, ascendeix a 

152.435,19 € que haurà de ser abonada pel contractista en concepte 
d’indemnització pels danys i perjudicis derivats de la resolució per incompliment 
del contracte. 
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Dita quantia respon al rescabalament pels danys produïts tant a la Diputació com 
a la resta d’entitats integrades, sense perjudici que un cop s’hagi efectuat l’ingrés, 
la Diputació procedeixi a la liquidació dels ingressos proporcionalment per a les 
entitats integrades: Consorci de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB); 
Organisme Autònom Institut del Teatre, Consorci de les Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona, Xarxa Audiovisual Local SL, Organisme de Gestió 
Tributària i Consorci del Patrimoni de Sitges. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 213.3 de la LCSP estableix que quan el contracte es resolgui per 

incompliment culpable del contractista, se li ha de confiscar la garantia i, a més, ha 
d’indemnitzar l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats en l’import que 
excedeixi el de la garantia confiscada. 

 
2. L’article 191 de la LCSP estableix que en els procediments que s’instrueixin per a 

l’adopció d’acords relatius a les prerrogatives establertes en l’article 190 CSP, entre 
les quals es troba l’acord de resolució del contracte i la determinació dels seus 
efectes, ha de donar-se audiència al contractista. 

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

Diputació de Barcelona, per delegació del Ple, d’acord amb el que preveu l’apartat 
3.1.a), en relació amb l’apartat 7.e), de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022 i modificada per Decret núm. 4874/2022, de 
3 de maig de 2022. 

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

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la proposta de valoració dels danys i perjudicis derivats de la 
resolució del contracte formalitzat en data 27 de juny de 2019, amb l’empresa AURA 
ENERGIA, SL, amb NIF B65552432, relatiu al Lot 2 (Subministrament elèctric de 
baixa tensió –BT- que inclou Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-) de la 
contractació conjunta del Subministrament d’energia elèctrica en diferents 
edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el 
seu sector públic, per un import de 228.521,83€, d’acord amb l’informe del 
Subdirector de Logística i la Directora de Serveis d’Edificació i Logística de la 
Diputació de Barcelona de data 30 de juny de 2022. 
 
Segon. REQUERIR a l’empresa AURA ENERGIA, SL, el pagament de la quantitat de 
152.435,19 € (una vegada descomptat de l’import total de la indemnització 
quantificada l’import de 76.086,64 € corresponent a la garantia confiscada mitjançant 
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acord de Junta de Govern de data 31 de març de 2022, -núm. 148/2022-) en concepte 
de rescabalament a favor de la Diputació de Barcelona i de les entitats integrades en 
el seu sector públic derivada de la resolució contractual per incompliment, d’acord amb 
els fets exposats a la part expositiva de la present proposta. 
 
Tercer. DONAR AUDIÈNCIA a l’empresa AURA ENERGIA, SL, a l’entitat ASEFA,SA 
SEGUROS Y REASEGUROS, com a empresa asseguradora de la garantia d’aquesta 
contractació, i a l’empresa BAKER TILLY CONCURSAL, SLP, com a administrador 
concursal de l’empresa AURA ENERGIA, SL, a fi i efecte que en el termini de deu 
dies naturals a partir de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquests 
acords puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que considerin adients 
per a la defensa dels seus interessos, de conformitat amb l’article 109 a) i b) del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
Quart. NOTIFICAR a les esmentades empreses els presents acords als efectes 
assenyalats en el punt anterior, fent constar que transcorregut el termini esmentat 
sense que s’hagin presentat al·legacions, prosseguirà la tramitació d’aquest expedient 
de reclamació de danys i perjudicis derivat de la resolució del contracte i el consegüent 
expedient de liquidació d’aquest. 
 
Cinquè. FACULTAR al President delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, per a l’adopció dels actes administratius necessaris per a l’execució 
dels presents acords.” 
 
Servei de Programació 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, 
per a finançar l'actuació local “Reposició xarxa clavegueram”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014968).- 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 l'Ametlla del Vallès va presentar en data 14 juny 2022 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reposició xarxa clavegueram” la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
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Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que 
per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la 
taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que 
publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus 
màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 

 

3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 
 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa núm. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
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febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), 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 l'Ametlla del Vallès 
Actuació:  “Reposició xarxa clavegueram” 
Import crèdit:  40.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  3.233,89 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00040/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de quaranta mil euros (40.000,00 €) 
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. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 90.000 €, a l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, 
per a finançar l'actuació local “Obres escola Bertí i escola Els Cingles. Anualitat 
2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014969).- 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
2. L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès va presentar en data 14 juny 2022 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres Escola Bertí i Escola Els Cingles. 
Anualitat 2022” 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, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), 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 l'Ametlla del Vallès 
Actuació:  “Obres Escola Bertí i Escola Els Cingles. 

Anualitat 2022” 
Import crèdit:  90.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  7.276,24 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00041/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.07.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General 

del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de noranta mil euros (90.000,00 €) 
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. 
 
Quart. NOTIFICAR el present acord a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 658.513,10 €, a l'Ajuntament de Castellcir, per a 
finançar l'actuació local “Construcció escola "La Popa", al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0015753).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
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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 Castellcir, amb una població de 753 habitants, va presentar en 

data 23 juny 2022 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Construcció escola 
La Popa” 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, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

 
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. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), 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 Castellcir 
Actuació:  “Construcció escola La Popa” 
Import crèdit:  658.513,10 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  53.238,91 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00044/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General 
del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de sis-cents cinquanta-vuit mil cinc-
cents tretze euros amb deu cèntims (658.513,10 €) 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 de Castellcir.” 
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.000 €, a l'Ajuntament de Premià de Mar, per a 
finançar l'actuació local “2022/2/6001/6 Adequació Nau 1 Fàbrica del Gas”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0015200).- 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 Premià de Mar va presentar en data 17 juny 2022 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “2022/2/6001/6 Adequació Nau 1 Fàbrica del Gas” la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

 

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. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), 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 Premià de Mar 
Actuació:  “2022/2/6001/6 Adequació Nau 1 Fàbrica del Gas” 
Import crèdit:  180.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  14.552,49 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00042/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General 

del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent vuitanta mil euros (180.000,00 €) 
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 de Premià de Mar. 
 
28.- 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 Súria, per a finançar 
l'actuació local “Obres enderroc de l’edifici anomenat Cal Pau”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0015683).- 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 Súria va presentar en data 22 juny 2022 una sol·licitud per tal de 

finançar la inversió “Obres enderroc de l'edifici anomenat Cal Pau” 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, modificades per l’aprovació de les noves condicions dels 
préstecs de la Caixa de Crèdit per als ajuntaments amb una població inferior a 
1.000 habitants (Acord núm. 114/2015, BOPB de 02.04.2015) i posteriorment, per 
ampliar el límit del crèdit a sol·licitar fins a 200.000,00 euros (Acord núm. 643/2019, 
BOPB de 07/01/2020). 

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

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

per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
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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. 1/2022 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. 1388/22, de 14 de 
febrer, publicat al BOPB de 16.02.2022), 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 Súria 
Actuació:  “Obres enderroc de l'edifici anomenat Cal Pau” 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0,00 % 
Tipus d’interès implícit* 1,74 % 
Interessos implícits estimats  16.169,43 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 00043/2022 

* d’acord amb la Resolució de 06.06.2022 (BOE. núm. 135, de 07.06.2022) de la Dirección General del 
Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria 
General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de dos-cents mil euros (200.000,00 €) 
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 Súria.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència concedir una 
subvenció, per import de 619.956,68 €, a l'Ajuntament de Badalona, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014970).- 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 
23 de desembre de 2021, 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 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
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 Badalona presentà en data 14/06/2022 una sol·licitud d'un préstec 
de 21.608.854,49 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 Badalona. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 21.608.854,49 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 0,61%; la part del préstec subvencionable per part de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
de 18.066.419,33 euros amb una subvenció d’import de 619.956,68 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

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

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

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 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 2022. 

 
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 
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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 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, 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 619.956,68 euros a 
l'Ajuntament de Badalona 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 14/06/2022. 
 
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 Badalona, 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).” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 40.033,71 €, a l'Ajuntament de Calella, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014120).- 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 
23 de desembre de 2021, 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 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
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 Calella presentà en data 02/06/2022 una sol·licitud d'un préstec de 

1.655.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Calella. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.655.000,00 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 0,430%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.655.000,00 euros amb una subvenció d’import de 40.033,71 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 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 23 de desembre de 2021 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 2022. 

 
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 
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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 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, 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 40.033,71 euros a 
l'Ajuntament de Calella 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 02/06/2022. 
 
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 Calella, 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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31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 56.821,26 €, a l'Ajuntament de La Llagosta, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014343).- 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 
23 de desembre de 2021, 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 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de la Llagosta presentà en data 07/06/2022 una sol·licitud d'un 

préstec de 2.349.000,00 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 la Llagosta. 
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4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 2.349.000,00 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 0,43%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.349.000,00 euros amb una subvenció d’import de 56.821,26 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). 

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

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

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 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 2022. 

 
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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
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 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, 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 56.821,26 euros a 
l'Ajuntament de la Llagosta 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 07/06/2022. 
 
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 Llagosta, 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).” 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 83.281,87 €, a l'Ajuntament de Martorell, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014201).- 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 
23 de desembre de 2021, 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 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
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 Martorell presentà en data 03/06/2022 una sol·licitud d'un préstec 
de 2.426.952,25 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 Martorell. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 2.426.952,25 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 0,610%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.426.952,25 euros amb una subvenció d’import de 83.281,87 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 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 23 de desembre de 2021 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 2022. 

 
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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, 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 83.281,87 euros a 
l'Ajuntament de Martorell per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 03/06/2022. 
 
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 Martorell, 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).” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 46.291,50 €, a l'Ajuntament de Sant Just Desvern, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014203).- 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 
23 de desembre de 2021, 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 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
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 Just Desvern presentà en data 03/06/2022 una sol·licitud d'un 

préstec d’1.349.000,00 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 Sant Just Desvern. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.349.000,00 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 0,610%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
1.349.000,00 euros amb una subvenció d’import de 46.291,50 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 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 23 de desembre de 2021 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 2022. 

 
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. 
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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 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, 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 46.291,50 euros a 
l'Ajuntament de Sant Just Desvern per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 03/06/2022. 
 

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 Just Desvern, 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).” 
 

34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 56.479,81 €, a l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014190).- 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 
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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 
23 de desembre de 2021, 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 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
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 Sadurní d'Anoia presentà en data 03/06/2022 una sol·licitud 
d'un préstec de 2.334.884,15 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou 
una carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 2.334.884,15 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 0,430%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
2.334.884,15 euros amb una subvenció d’import de 56.479,81 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 
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del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

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

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

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 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 2022. 

 
6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

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

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

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

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

 

9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, 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 56.479,81 euros a 
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
03/06/2022. 
 

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 Sadurní d'Anoia, 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).” 
 

35- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 4.837,91 €, a l'Ajuntament de Subirats, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0013991).- 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 
23 de desembre de 2021, 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 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
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 Subirats presentà en data 01/06/2022 una sol·licitud d'un préstec 

de 200.000,00 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 Subirats. 
 
4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 200.000,00 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 0,430%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
200.000,00 euros amb una subvenció d’import de 4.837,91 euros. 

 

Fonaments de dret 
 

1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
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Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 

2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 

3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 
Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada BOPB el 9 de maig de 2017. 

 

4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 

5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 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 2022. 

 

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 1/2022, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
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del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.02.2022, 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 4.837,91 euros a 
l'Ajuntament de Subirats 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 01/06/2022. 
 

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 Subirats, 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).” 
 

36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 29.414,57 €, a l'Ajuntament de Vilanova del Camí, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0013420).- 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 
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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 
23 de desembre de 2021, 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 2022-2023, formalitzant el conveni en data 8 de febrer de 
2022. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
 

2. L'Ajuntament de Vilanova del Camí presentà en data 26/05/2022 una sol·licitud d'un 
préstec de 857.182,54 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 857.182,54 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 0,610%; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
857.182,54 euros amb una subvenció d’import de 29.414,57 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 
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2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 
2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

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

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

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2021 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 2022. 

 
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 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
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publicat al BOPB de 16.02.2022, 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 29.414,57 euros a 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí per finançar el tipus d’interès del préstec concedit 
pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud 
feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 26/05/2022. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova del Camí, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
Subdirecció d’Edificació 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’actualització 
de preus del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte 
Mundet” (P16MD1844), aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de 31 
de març de 2022, de la qual resulta un pressupost de Projecte per import de 
16.058.224,26 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.372.227,09 €, 
ascendeix a un import total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, i aprovar la refosa del 
Projecte aprovat inicialment amb la present actualització de preus (Exp. núm. 
2018/0003473).- 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. 153 de la Junta de Govern, reunida en sessió de 31 de març de 

2022, es va aprovar inicialment el “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló 
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Nord del Recinte Mundet” (P16MD1844), amb un pressupost de 14.811.634,76 €, 
IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 3.110.443,30 €, resulta per un 
pressupost total de 17.922.078,06 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi de seguretat i salut, que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, 
de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció. 

 
2. El Projecte de referència es va sotmetre a exposició pública durant un període de 

30 dies hàbils, des del 6 d’abril al 19 de maig de 2022, i va quedar aprovat 
definitivament en no haver cap reclamació o al·legació durant el període esmentat. 

 
3. El 4 de juliol de 2022 el cap de la Secció de Projectes i Obres I ha emès un 

informe amb el tenor literal següent: 
 

“INFORME TÈCNIC REFERENT A L’ACTUALITZACIÓ DE PREUS AL PROJECTE DE 
REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD, RECINTE MUNDET. MD1844P16 
 
Exp. 2018/3473 
 
El projecte de Reforma del Bloc B del Pavelló Nord, reforma integral amb una superfície 
construïda de 10.627,27 m2, es va finalitzar el març del 2022.  
 
El pressupost es va realitzar en funció d’una base de dades de l’any 2021 (base de dades 
ITEC) i preus de mercat del mateix any. 
 
Per altra banda, els processos de licitació de l’administració son considerablement llargs per 
tal de garantir la publica concurrència, salvaguardar l’equilibri pressupostari i trobar la millor 
oferta pel l’interès general.  
 
Actualment els preus de mercat s’han disparat. La pujada generalitzada d’aquests dels 
últims mesos i una inflació disparada del 10,2% –degut a la situació geopolítica que ens 
envolta- poden fer inviables molts projectes realitzats amb uns preus que han quedat 
desfasats, amb el risc de que moltes licitacions quedin desertes al no poder cobrir les 
despeses bàsiques d’una obra. 
 
Per tal de millorar aquesta situació anòmala s’ha decidit revisar el pressupost per que 
aquest s’adeqüi a les necessitats futures tant del projecte com de les empreses que es 
presentaran a la licitació. 
 
El pressupost inicial del projecte, IVA inclòs, va resultar de 17.922.078,06 €. 
 
El pressupost revisat, IVA inclòs, és de 19.430.451,36 €, el que representa un increment del 
8,41 %.” 

 
4. D’acord amb l’informe transcrit, resulta procedent aprovar l’actualització dels preus 

del Projecte de referència i la refosa del Projecte aprovat amb la present 
actualització de preus. 
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Fonaments de dret 
 

1. L’article 102.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP) disposa que els òrgans de contractació han de tenir cura que el preu sigui 
adequat per al compliment efectiu del contracte mitjançant l’estimació correcta del 
seu import, tenint en compte el preu general de mercat en el moment de fixar el 
pressupost base de licitació i l’aplicació, si s’escau, de les normes sobre ofertes 
amb valors anormals o desproporcionats. 

 

2. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
per a l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost 
de la corporació. 

 

3. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2022, aprovada per decret de la Presidència 
núm. 1388/22, de 14 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) el 16 de febrer. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR l’actualització de preus del “Projecte de reforma del bloc B del 
Pavelló Nord del Recinte Mundet” (P16MD1844), aprovat inicialment per acord de la 
Junta de Govern de 31 de març de 2022 (ref. registre 153/22), de la qual resulta un 
pressupost de Projecte per import de 16.058.224,26 €, IVA exclòs, que més el 21% 
d’IVA per import de 3.372.227,09 €, ascendeix a un import total de 19.430.451,35 €, 
IVA inclòs, de conformitat amb l’informe emès el 4 de juliol de 2022 pel cap de la 
Secció de Projecte i Obres I. 
 

Segon. APROVAR la refosa del Projecte aprovat inicialment per acord de la Junta de 
Govern de 31 de març de 2022 (ref. registre 153/22), que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi de seguretat i salut, que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, amb la present actualització de preus.” 
 

Documents vinculats 
 

Projecte(bb0ac9c9defdf6e91399) 
Perfil Signatari  Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  Laura del Río Fernández (TCAT)  22/06/2022, 09:43 
Tècnic/a del Servei Promotor  Josep Maria Rieradevall Pons (TCAT) 22/06/2022, 09:43 
Responsable directiu Servei Jorge Campanillas Pinós (SIG) 22/06/2022, 10:55 
Promotor  
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Estudi de seguretat i salut(4ba756d7462c708c09c8) 
Perfil Signatari Data signatura 
Tècnica de l'Oficina de Seguretat en  Nuria Muela Ormad (TCAT)  06/07/2022, 22:29 
Obres i Autoprotecció (Arquitecta tècnica) 
Tècnic de l'Oficina de Seguretat en Obres Antonio Martín Cruces (TCAT) 06/07/2022, 23:30 
i Autoprotecció (Arquitecte tècnic) 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 

 

38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels Premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Vint-i-sisena edició 
(Exp. núm. 2022/14816).- 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 el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (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 la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de maig de 2017 
(en endavant, l'Ordenança) 
 

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 

Atès que des de l’any 1986 la Diputació de Barcelona, actualment a través de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, desenvolupa els Plans i programes de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, amb la col·laboració dels ajuntaments i les Agrupacions 
de Defensa Forestal (en endavant ADF). 
 

Considerant que aquesta prevenció no és el resultat de l’acció singular d’una 
administració, sinó que és el resultat de la corresponsabilització dels ajuntaments i, 
molt especialment, de les ADF, associacions de dret formades per propietaris 
forestals, ajuntaments i associacions de voluntaris que tenen com a finalitat la 
prevenció i lluita dels incendis forestals. 
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Vist que per reconèixer públicament la tasca voluntària de les ADF, la Diputació de 
Barcelona va crear l’any 1997 els Premis per a la Prevenció dels Incendis Forestals 
adreçats a les ADF. 
 
Atès que l’objecte de les tres modalitats per premiar són: Premi Honorífic Joaquim Mª 
de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en relació a la 
prevenció d’incendis forestals, el Premi Jordi Peix i Massip al projecte d’informació i 
sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis forestals, i el Premi Rossend 
Montané al projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d’incendis forestals. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és VINT-I-DOS 
MIL EUROS (22.000,00€) amb càrrec de l’aplicació pressupostaria 
G/50002/17200/48100 del pressupost de l’exercici 2022. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS, així com allò previst a l'article 17 i 
següents de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l'Ordenança, així com a l'article 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 de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l'article 23.2 a) de la LGS respecte la possibilitat d'incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, publicat al 
BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, publicat 
al BOPB de 31.5.2022. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria número 202220225120013443, que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència 
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competitiva, dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona, vint-i-sisena edició, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

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 de la vint-i-sisena edició dels Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2022) 

 

1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i Diari Oficial on es publica 

 
1.1. Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017, va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança general de subvencions de la corporació i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de maig de 2017. 
 
1.2. La present convocatòria incorpora les bases especifiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 

2. Objecte i finalitat dels premis 

 
2.1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament de la concessió dels premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, incloent el Premi Honorífic Joaquim Mª 
de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en relació a la 
prevenció d’incendis forestals, el Premi Jordi Peix al projecte d’informació i sensibilització de 
la societat per a la prevenció d’incendis forestals, i el Premi Rossend Montané al projecte 
d’innovació en infraestructures o mitjans de prevenció d’incendis forestals.  
 

3. Beneficiaris 

 
3.1. Podran ser beneficiaris del Premi Rossend Montané totes les Agrupacions de Defensa 
Forestal, en endavant ADF, de la província de Barcelona. 
 
3.2. Podran ser beneficiaris del Premi Jordi Peix, totes les ADF i totes les Federacions 
d’Agrupacions de Defensa Forestal, en endavant Federació d’ADF, de la província de 
Barcelona. 
 
3.3. Podran ser beneficiaris del Premi Joaquim Mª de Castellarnau, totes les persones que 
formin o hagin format part de les ADF, ja sigui en la junta directiva o com a voluntàries. 
 
3.4. En el cas que una candidatura pel Premi Jordi Peix o el Premi Rossend Montané es 
correspongui a un projecte de col·laboració entre diverses ADF, el premi i l’administració 
d’aquests recursos econòmics per l’execució del projecte correspondrà a l’ADF que sol·liciti  
participar en la convocatòria.  
 
3.5. En el cas que una candidatura pel Premi Jordi Peix es correspongui a un projecte 
presentat per una Federació d’ADF, aquest haurà de contemplar la col·laboració amb totes 
les ADF del seu àmbit territorial, i el premi i l’administració d’aquests recursos econòmics 
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per l’execució del projecte correspondrà a la Federació d’ADF que sol·liciti participar en la 
convocatòria. 
 
3.6. Una mateixa ADF, o Federació d’ADF, no podrà guanyar per la mateixa categoria de 
premi en dues edicions consecutives. 
 
3.7. Una mateixa ADF pot presentar candidatures al Premi Rossend Montané i Jordi Peix, 
inclòs si es dona el cas que la Federació d’ADF del seu àmbit territorial opta al Premi Jordi 
Peix.  
 

4. Requisits 

 
4.1 Podran ser beneficiàries d’aquests Premis de Prevenció d’Incendis Forestals en les 
categories Rossend Montané i Jordi Peix les entitats esmentades en l’apartat 3 (3.1 i 3.2) de 
la present convocatòria que reuneixin les següents condicions:  
 

4.1.1 No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i que 
són les següents: 

 
a) Haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de 

la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de 
prevaricació, suborn, malversació de cabdals públics, tràfic d’influències, frau i 
exaccions il·legals o delictes urbanístics 

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarada 
insolvent en qualsevol procediment, trobar-se declarada en concurs, llevat 
que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjecta a intervenció 
judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei concursal sense que hagi 
finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del 
concurs. 

c) Haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

d) Trobar-se incursa la persona física, els/les administradors/ores de les 
societats mercantils o aquells que tinguin la representació legal d’altres 
persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, 
reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, de 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs 
electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica 
que reguli aquestes matèries. 

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o front 
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que 
es determini reglamentàriament. 

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament 
com a paradís fiscal. 

g) No trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 
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h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la 
possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o altres que així ho 
estableixin. 

i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, 
general de subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els 
seus membres en algun dels supòsits relacionats a les lletres a) i h). 

j) Si es tracta d’una associació, trobar-se sotmesa en les causes de prohibició 
previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del dret d’associació. 

k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu 
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del 
disposat en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui 
resolució ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el 
corresponent registre. 

 

4.1.2 Que l’entitat es compromet a executar el projecte o activitat i a complir en tot el 
què estigui regulat de manera expressa per les bases reguladores d’aquesta 
convocatòria. 

4.1.3 Que l’entitat es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i al 
control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona. 

 

El compliment d’aquests requisits s’acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la signatura de les declaracions responsables que consten incloses en el 
formulari electrònic de sol·licitud, mitjançant la comprovació de les dades i documents 
aportats per l’entitat en el moment de fer la sol·licitud, i en el cas que l’entitat no s’hi oposi, 
mitjançant la comprovació de les dades necessàries per a la tramitació d’aquesta subvenció 
a través dels serveis interoperables disponibles.  
 

El formulari electrònic de sol·licitud conté les declaracions responsables necessàries per tal 
que l’entitat concurrent pugui acreditar el compliment dels requisits que recullen aquestes 
bases. Amb la signatura electrònica del formulari, el representant legal de l’entitat es fa 
responsable del què s’hi declara d’acord amb aquestes bases. 
 

En el mateix formulari electrònic, l’entitat pot manifestar la seva oposició per tal que la 
Diputació de Barcelona comprovi i verifiqui d’ofici, a través de consultes telemàtiques, als 
serveis interoperables, les dades que acreditin el compliment dels requisits requerits. 
 

Per acreditar els requisits de la present convocatòria, la Diputació de Barcelona comprovarà 
en el Registre públic corresponent, les dades següents: 
 

 Inscripció registral de l’entitat 

 NIF de l’entitat 

 Estatuts o escriptura de constitució de l’entitat 
 

I amb l'Administració General de l’Estat (AEAT), i amb la Seguretat Social (TGSS): 
 

 Si l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social 
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La no manifestació expressa d’oposició en el formulari de sol·licitud de subvenció, suposarà 
l’acceptació per part de l’entitat sol·licitant a la comprovació per la Diputació de Barcelona 
de les dades descrites en el paràgraf anterior en els registres i administracions públiques 
corresponents. 
 

En el supòsit que el representant legal de l’entitat en completar el formulari electrònic 
d’aquesta sol·licitud s’oposi a què la Diputació de Barcelona consulti i verifiqui 
telemàticament aquestes dades, l’entitat sol·licitant queda obligada a aportar la 
documentació necessària per acreditar que compleix amb els requisits establerts de la 
present convocatòria en el moment de presentar la sol·licitud.  
 

D’altra banda, en el cas que la Diputació de Barcelona, per causes alienes a la seva 
actuació, no pugui comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats a 
través de les consultes telemàtiques, requerirà a l’entitat sol·licitant o beneficiària que aporti 
la documentació escaient en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció 
del dit requeriment.  
 

Pel que fa a la resta de requisits, la comprovació es du a terme mitjançant l’aportació dels 
documents que els acredita, o el posterior requeriment a la persona sol·licitant o beneficiària 
de la documentació necessària.  
 

Així mateix, la Diputació de Barcelona pot demanar a les entitats sol·licitants o beneficiàries 
que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les 
dades que figuren a la sol·licitud. 
 

4.2 Requisits específics del Premi honorífic JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de 
reconeixement públic a la trajectòria d’una persona d’una agrupació de defensa forestal en 
relació a la prevenció d’incendis forestals. 
 

Premi de reconeixement públic a la persona que, amb les seves iniciatives, ha contribuït de 
forma destacada a la prevenció dels incendis forestals com a membre d’una ADF. 
 

L’òrgan col·legiat serà el responsable del veredicte i atorgament d’aquest premi.  
 

El jurat valorarà els següents aspectes: 
 

1. El temps de vinculació a l’ADF. 

2. El reconeixement social de la tasca. 

3. La participació en feines de prevenció i extinció. 

4. Altres aspectes que justifiquin el paper de la persona com a referent per a la prevenció 
dels incendis forestals. 

 

Els barems de puntuació de cada un dels 4 aspectes a valorar pel jurat són els que 
s’indiquen a continuació, essent de 12 punts, la puntuació màxima possible per aquest 
premi.  
 

Aspecte considerat Barem de puntuació Puntuació 

1 Temps 40 anys o més 
De 30 a 39 anys 
Menys de 30 anys 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
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Aspecte considerat Barem de puntuació Puntuació 

2 Reconeixement Molt gran  
Gran 
Escàs  
Nul  

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

3 Participació  Molt gran  
Gran 
Escassa 

3 punts 
2 punts 
1 punt 

4 Referent Molt importants  
Importants 
Escassos 

3 punts 
2 punts 
1 punt 

 
4.3. Requisits específics del Premi JORDI PEIX a un projecte d’informació i sensibilització 
de la societat per a la prevenció d’incendis forestals. 
 
Atesa la importància de la sensibilització, la informació, la comunicació i l'educació 
ambiental dirigides a la implicació de la societat en la prevenció d’incendis forestals, el 
Premi Jordi Peix es destinarà a un projecte de sensibilització, informació, comunicació i 
educació en matèria de prevenció d’incendis forestals, realitzat per: 
 

 Una ADF en cooperació amb altres entitats del territori vinculades a la prevenció 
d’incendis forestals -altres ADF, Associacions de Propietaris Forestals, Ajuntaments i/o 
altres agents del territori implicats en la prevenció d’incendis forestals, o bé, 

 Una Federació d’ADF, en col·laboració i exercint accions amb totes les ADF de la 
Federació, de forma extensiva a tot l’àmbit territorial de la Federació, i de caràcter no 
excloent per a la presentació de candidatures d’altres ADF del seu àmbit territorial, per al 
mateix premi. 

 
L’objectiu del projecte és augmentar la percepció del risc d’incendi forestal i la importància 
de la prevenció d’incendis forestals, acompanyada de la visualització de la tasca de les ADF 
en la prevenció d’aquests incendis. El públic objectiu del projecte ha d’estar constituït per 
usuaris del medi natural, habitants del medi rural o habitants del medi urbà que es 
desplacen al medi rural per gaudir-ne. També es tindrà en compte com a públic objectiu els 
habitants o visitants dels llocs que presenten una alta vulnerabilitat davant els incendis 
forestals -com són les urbanitzacions i els nuclis de població envoltats de terrenys forestals. 
 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar un projecte amb un 
pressupost mínim d’11.000 euros. 
 
El jurat valorarà els següents aspectes: 
 
1. L’adequació del projecte als objectius del premi. 
2. La viabilitat del projecte –accions proposades, calendari d’execució i pressupost- 
3. L’originalitat de les accions i la capacitat d’aquestes per a la dinamització social en 

l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals. 
4. La cooperació o participació en el projecte d’altres ADF, Associacions de Propietaris 

Forestals, Ajuntaments o altres agents del territori involucrats en la prevenció d’incendis 
forestals. 
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5. Les activitats del projecte destinades a l’obtenció de més recursos per a ser destinats 
a una o diverses accions del projecte –patrocinis, donacions, cessions d’equipaments, 
material, etc...- 

6. L’aplicació de noves tecnologies i ús de les xarxes socials en la difusió del projecte i 
les seves accions. 

7. La implicació del voluntariat en el projecte. 
8. Les iniciatives de formació del voluntariat que participarà en el projecte. 
9. La metodologia d’avaluació de l’impacte social de les accions. 
10. El grau d’expertesa de l’equip tècnic que desenvoluparà el projecte. 
11. La possibilitat de continuïtat i consolidació del projecte en el temps. 
12. Les possibilitats d'extrapolació del treball a altres ADF o Federacions d'ADF. 
 
Els barems de puntuació de cada un dels 12 aspectes a valorar pel jurat són els que 
s’indiquen a continuació, essent de 39 punts, la puntuació màxima possible per aquest 
premi.  
 

Aspecte 
considerat 

Barem de puntuació Puntuació 

1 Adequació Molt adequat  
Mitjanament adequat 
Poc adequat 
Gens adequat   

6 punts 
4 punts 
2 punt 
0 punts 

2 Viabilitat Viable en un any i finançament confirmat 
Viable en més d’un any i finançament confirmat 
Viable en un any però sense finançament 
No viable 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

3 Originalitat Diferent a projectes en el sector 
Diferent a projectes desenvolupats per l’entitat 
Projecte habitual de l’entitat 
Projecte copiat d’altres 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

4 Cooperació Amb varies entitats socials i ADF/Federacions 
Amb una entitat socials i una ADF/Federació 
Amb una o varies ADF/Federacions 
Sense cooperació 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

5 Obtenció 
recursos 

Amb accions per assolir patrocini públic i privat 
Amb accions per assolir patrocini privat 
Amb accions per assolir patrocini públic 
Sense accions per assolir patrocini 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

6 Noves 
tecnologies i 
xarxes 
socials 

Ús de 3 o més xarxes socials de difusió 
Ús de 2 xarxes socials de difusió 
Ús de 1 xarxa social de difusió 
Cap ús de xarxa social de difusió 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

7 Implicació 
del 
voluntariat 

Participa més del 30% dels voluntaris de l’entitat 
Participa entre el 10 i 30% dels voluntaris 
Participa entre el 5 i el 10% dels voluntaris 
Participa menys del 5% dels voluntaris 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 
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Aspecte 
considerat 

Barem de puntuació Puntuació 

8 Formació Formació de jovent i infants 
Formació extern a l’entitat per qualsevol edat 
Formació interna a l’entitat per qualsevol edat 
Sense cap activitat de formació 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

9 Impacte 
social 

Arriba a tota la població de l’àmbit de l’entitat 
Només arriba a població rural de l’àmbit de l’entitat 
Només arriba a població urbana de l’àmbit de l’entitat 
No hi ha impacte a la població 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

10 Expertesa 
equip tècnic 

Experts a nivell internacional 
Experts a nivell nacional 
Experts a nivell local 
No participa cap expert 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

11 Continuïtat i 
consolidació 

Projecte amb continuïtat permanent 
Projecte amb continuïtat més de 3 anys 
Projecte amb continuïtat més de 2 anys 
Projecte anual 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

12 Extrapolació Replicable a tota la demarcació de Barcelona 
Replicable a tota la comarca 
Replicable en altres accions del municipi 
No replicable 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

 
4.4. Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte d’innovació en infraestructures o mitjans de 
prevenció d’incendis forestals. 
 
El Premi Rossend Montané es destina a projectes d’innovació o proves pilot per a la millora 
qualitativa en infraestructures estratègiques, de la gestió forestal preventiva o bé dels 
mitjans/metodologies de prevenció, que estiguin liderats per una ADF en cooperació amb 
propietaris forestals, ajuntaments o altres agents del territori implicats en la lluitar contra els 
incendis forestals.  
 
Les candidatures presentades han de preveure actuacions per a millorar la prevenció 
d’incendis qualitativament i de manera innovadora. En l’àmbit de dotació i consolidació 
d’infraestructures (com la xarxa viària bàsica i de punts d’aigua), això seria qualsevol 
actuació que millorés la seva utilitat i no aquelles actuacions destinades a incrementar-ne la 
seva mida o quantitat. En l’àmbit de les Àrees de Gestió forestal Prioritària per a la 
prevenció d’incendis, això seria qualsevol actuació encaminada a millorar la capacitat 
d’aquestes àrees per esdevenir bons punts per dur-hi a terme les tasques d’extinció, que en 
reduïssin directament la virulència del foc o protegissin millor a la gent, i no en incrementar 
la seva superfície. En l’àmbit dels mitjans i metodologies de prevenció d’incendis, les 
candidatures haurien de basar-se en proposar alternatives o millores en totes aquelles eines 
habituals per comparar-ne l’eficiència. 
 
L’objectiu del premi és dotar econòmicament i donar visibilitat a aquells projectes que 
aportin a les actuacions abans esmentades alguns dels següents valors essencials:  
 

 Integració: menor impacte sobre flora, fauna i paisatge 
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 Sostenibilitat: millora d’habitats, ús eficient de l’energia, de l’aigua i els materials, 
reciclatge, etc. 

 Multifuncionalitat: beneficis addicionals i compatibles amb la prevenció.    
 
Els projectes hauran de considerar per tant, el major nombre de valors així com la 
compatibilitat i coordinació amb altres planejaments territorials de prevenció d’incendis 
vigents en el mateix àmbit. 
 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar un projecte amb un 
pressupost mínim d’ 11.000 euros.  
 
El jurat valorarà els següents aspectes: 
 

1. L’adequació del projecte als objectius i valors del premi.  

2. La viabilitat del projecte –accions proposades, calendari d’execució i pressupost- 

3. El grau de cooperació amb altres ADF, Associacions de Propietaris Forestals, 
Ajuntaments o altres agents del territori involucrats en la prevenció d’incendis forestals.  

4. Les accions destinades a obtenir recursos econòmics i materials per ampliar l‘abast del 
projecte 

5. La implicació del voluntariat en el projecte i les iniciatives de formació del voluntariat 
que participarà en el projecte 

6. L’avaluació de l’impacte esperat de les accions 

7. El grau d’expertesa de l’equip tècnic que desenvoluparà el projecte. 

8. La replicabilitat del projecte i de les seves propostes. 
 

Els barems de puntuació de cada un dels 8 aspectes a valorar pel jurat són els que 
s’indiquen a continuació, essent de 27 punts, la puntuació màxima possible per aquest 
premi.  

 

Aspecte 
considerat 

Barem de puntuació Puntuació 

1 Adequació  Molt adequat  
Mitjanament adequat 
Poc adequat 
Gens adequat   

6 punts 
4 punts 
2 punt 
0 punts 

2 Viabilitat Viable en un any i finançament confirmat 
Viable en més d’un any i finançament confirmat 
Viable en un any però sense finançament 
No viable 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

3 Cooperació Amb varies entitats socials i ADF/Federacions 
Amb una entitat socials i una ADF/Federació 
Amb una o varies ADF/Federacions 
Sense cooperació 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 
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Aspecte 
considerat 

Barem de puntuació Puntuació 

4 Obtenció 
recursos 

Amb accions per assolir patrocini públic i privat 
Amb accions per assolir patrocini privat 
Amb accions per assolir patrocini públic 
Sense accions per assolir patrocini 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

5 Implicació 
del 
voluntariat 

Participa més del 30% dels voluntaris de l’entitat 
Participa entre el 10 i 30% dels voluntaris 
Participa entre el 5 i el 10% dels voluntaris 
Participa menys del 5% dels voluntaris 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

6 Impacte Arriba a tota la població de l’àmbit de l’entitat 
Només arriba a població rural de l’àmbit de l’entitat 
Només arriba a població urbana de l’àmbit de l’entitat 
No hi ha impacte a la població 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

7 Expertesa 
equip tècnic 

Experts a nivell internacional 
Experts a nivell nacional 
Experts a nivell local 
No participa cap expert 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

8 Replicabilitat Replicable a tot el territori i totes les ADF 
Replicable i aplicable a més del 50% d’ADF  
Replicable i aplicable a menys del 50% d’ADF 
No replicable  

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

 
4.5. Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en cap categoria, ni 
publicats amb anterioritat al moment de la presentació de la sol·licitud. S’entendran com a 
projectes premiats els accèssits i les mencions encara que no hagin comportat una 
aportació econòmica. 
 
4.6. No es permetrà presentar el mateix projecte com a candidat al Premi Jordi Peix i com a 
candidat al Premi Rossend Montané a la mateixa edició dels Premis de Prevenció 
d’Incendis.  
 
4.7. Els projectes han de desenvolupar-se íntegrament en l’àmbit territorial de la província 
de Barcelona.  
 
4.8. Els treballs s’han de presentar escrits en català. 
 

5. Presentació dels treballs i termini de presentació de sol·licituds 

 
5.1. El termini per la presentació de sol·licituds de concurrència als Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals s’inicia el dia 26 de juliol de 2022  i finalitza el dia 15 de setembre de 
2022. 
5.2. Presentació de les sol·licituds: 
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Premi Rossend Montané i Premi Jordi Peix 
 
Per participar en la present convocatòria s’haurà complimentar el formulari específic 
corresponent, que haurà de ser 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/requisitstecnologics.asp#sistemes) i 
adjuntar la documentació requerida en l’apartat 5.3 de les actuals bases. 
 
El detall dels mitjans de firma admesos (actualment: certificat electrònic amb targeta, 
certificat electrònic de sofware, idCAT mòbil i Cl@ave) s’especificaran a la fitxa descriptiva 
del tràmit. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i tenint en compte que els 
sol·licitants a participar en aquests premis són entitats amb personalitat jurídica, la sol·licitud 
de participació s’haurà de tramitar obligatòriament per mitjans electrònics, a través de la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/prevencio_incendis/tramits 
 
Les sol·licituds no presentades a través de la Seu electrònica seran desestimades.  
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena,....) d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona) en horari de 
dilluns a divendres de 10 a 13 hores en dies hàbils, on rebran assistència per part del 
personal adscrit al Registre per realitzar aquest tràmit. 
 
El Registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge, i és 
preferible que continueu fent tots els tràmits a través de la Seu electrònica on també es 
disposa de la informació actualitzada dels diferents tràmits.  
 
Les consultes relacionades amb els tràmits específics seran ateses per cadascun dels 
àmbits respectius. 
 
Les consultes relacionades amb el Registre General s’atenen al telèfon 93 402 21 13 i a 
l’adreça de correu electrònic registre.general@diba.cat. 
 
No obstant, també es podrà presentar en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari mitjançant correu electrònic a 
ot.prevencioif@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la 
finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/requisitstecnologics.asp#sistemes
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/prevencio_incendis/tramits
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/prevencio_incendis/tramits
mailto:ot.prevencioif@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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Premi Joaquim Mª de Castellarnau 
 
D’acord amb el que estableix el articles 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i tenint en compte que els 
sol·licitants a participar en aquest premi són persones físiques, aquests podran optar per 
complimentar el formulari específic a través de la Seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/prevencio_incendis/tramits i 
signar-ho amb el certificat electrònic amb targeta, certificat electrònic de sofware, IdCAT 
Mòbil o Cl@ave, o bé presentar-ho presencialment en el Registre General de Can Serra. Al 
formulari específic a complimentar s’adjuntarà la documentació requerida en l’apartat 5.4 de 
les actuals bases. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
5.3 La documentació que es sol·licita per les candidatures dels premis Jordi Peix i Rossend 
Montané és la següent: 
 

 Memòria en format .pdf i presentació de pàgina DIN A4 vertical, amb una extensió 
mínima de 5 fulls i màxima de 25, i amb els següents apartats: 
o Coberta, on consti: Premi al que opta, títol del projecte, nom de l’ADF o Federació 

d’ADF sol·licitant i nom de les ADF, Federació d’ADF, o altres entitats 
col·laboradores. 

o Resum dels elements més destacats del projecte en relació a cadascun dels aspectes 
a valorar per part del jurat especificats a l’apartat 4. 

o Antecedents, 
o Objectius, 
o Descripció del projecte 
o Nom, cognoms, titulació, altra formació i activitats de referència de l’equip tècnic que 

desenvoluparà el projecte per valorar-ne l’expertesa. 
o Valoració econòmica. 

(El format intern de textos, gràfics i imatges és lliure). 

 Fotografies: Un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies annexes en arxius individuals, en 
format .jpg i resolució mínima de 600 ppp 

 Si s’escau, fitxers de cartografia. 
 
A més, amb el formulari de sol·licitud també caldrà acompanyar la documentació següent: 
 

 Poders de representació a favor del representant legal de l’entitat 
 
En qualsevol cas els interessats es responsabilitzen de la veracitat dels documents que 
presentin. 
 
En el cas que l’entitat sol·licitant s’hagi oposat a què la Diputació de Barcelona consulti o 
verifiqui les dades aportades a través de consultes telemàtiques als serveis interoperables 
disponibles, caldrà adjuntar la següent documentació en el moment de fer la sol·licitud: 
 

 Estatuts o escriptura de constitució de l’entitat. 

 Inscripció registral de l’entitat. 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/prevencio_incendis/tramits
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 Targeta d'Identificació Fiscal de l’entitat (NIF). 

 Certificat que acrediti que l’entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 

5.4. La documentació que es sol·licita per la candidatura del Premi Joaquim Mª de 
Castellarnau és la següent: 
 

 Memòria en format .pdf i presentació de pàgina DIN A4 vertical, amb una extensió 
mínima de 2 fulls i màxima de 10, i amb els següents apartats: 
o Coberta, on consti: Premi al que opta, nom de la persona, nom de l’ADF 
o Resum dels elements més destacats del projecte en relació a cadascun dels aspectes 

a valorar per part del jurat especificats a l’apartat 4. 
o Dades de la persona i de l’ADF 
o Biografia o recull de fets de la persona  
o Altra documentació justificativa de la implicació de la persona o ADF en la prevenció 

d’incendis. 
 

En el cas que l’entitat sol·licitant s’hagi oposat a què la Diputació de Barcelona consulti o 
verifiqui les dades aportades a través de consultes telemàtiques als serveis interoperables 
disponibles, caldrà adjuntar la següent documentació en el moment de fer la sol·licitud: 
 

 Estatuts o escriptura de constitució de l’entitat. 

 Inscripció registral de l’entitat. 
5.5. En relació al contingut dels projecte i candidats, als punts 4.2, 4.3 i 4.4, es detallen els 
aspectes que el jurat considerarà per a la seva valoració.   
 
5.6. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 66 de la Llei 39/2015 i els 
exigits per la present convocatòria especifica, es requerirà a l’interessat perquè, en un 
termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de 
que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud. 
 
Les rectificacions o esmenes requerides es faran a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona mitjançant el formulari corresponent. 
 
5.7. Tot el material que es faciliti per optar als premis es considera cedit a la Diputació de 
Barcelona i no podrà reclamar-se. 
 
6. Jurat i procediment d’atorgament dels premis 

 
6.1. El procediment de concessió dels premis objecte de la convocatòria és el procediment 
de concurrència competitiva. 
 
6.2. Els membres que integren el jurat actuaran de conformitat amb els principis 
d’imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni a 
través d’entitats o particulars, puguin intervenir en l’elaboració dels projectes que presentin. 
 
6.3. El jurat, d’acord amb la qualitat de les candidatures presentades podrà atorgar un 
màxim d’un premi per als Premis Jordi Peix, Rossend Montané i Joaquim Mª de 
Castellarnau. 
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6.4. Hi haurà un únic jurat per l’atorgament dels premis.  
 
El jurat del Premi estarà format per vuit membres: 

 

 El/La President/a de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui (que el presidirà 
i podrà fer ús, en cas d’empat, del vot de qualitat). 

 Un/a representant del Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya. 

 Un/a representant dels professionals del sector forestal. 

 Un/a representat de les organitzacions representatives de la propietat forestal. 

 Un/a representant del món científic i de la recerca forestal. 

 Un/a representant del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Un/a representant del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

 Un/a representant de les ADF guanyadores d’algun dels premis de l’any anterior.  

 Actuarà com a Secretari del jurat amb veu però sense vot el Cap de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de 
Barcelona. 

 
6.5. Procediment de treball del Jurat. 
 
L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment següent: 
 

a) Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de les candidatures es facilitaran els 
projectes presentats als membres del jurat. 

b) Tots els membres del jurat hauran de valorar de forma individual les diferents 
candidatures d’acord a cadascun dels aspectes a considerar i definits als punts 4.2, 4.3 i 
4.4 del present dictamen.    

c) La suma de les valoracions per cadascuna de les candidatures proporcionarà un valor 
que permetrà ordenar les candidatures i determinar el guanyador per cada premi (aquell 
que hagin obtingut una puntuació més alta).  

d) El jurat farà públic els veredictes en acte públic, que se celebrarà durant el mes de 
novembre de 2022. 

e) De les sessions del jurat, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres presents i 
on es farà constar expressament els veredictes, així com les candidatures excloses. 
Aquest jurat actuarà com a òrgan col·legiat. 

 
6.6. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat -si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis 
desert. 
 
6.7. El veredicte del jurat és inapel·lable.  
 
6.8. El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
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6.9. La concessió dels premis s’aprovarà mitjançant acte administratiu de l’òrgan competent 
de la Diputació de Barcelona. 
 
7. Naturalesa, import dels premis i seguiment 

 
7.1. El premi honorífic JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la 
trajectòria d’una persona d’una agrupació de defensa forestal en relació a la prevenció 
d’incendis forestals està dotat amb un trofeu commemoratiu. 
 
7.2. El Premi JORDI PEIX a un projecte d’informació i sensibilització de la societat per a la 
prevenció d’incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR. 
 
7.3. El Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte d’innovació en infraestructures o mitjans 
de prevenció d’incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR. 
 
7.4. El crèdit que es destinarà a aquests dos premis econòmics, per un import de VINT-I-
DOS MIL EUROS (22.000,00 €) serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50002/17200/48100 de Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari del present exercici 2022. 
 
7.5. Els premis als projectes seran lliurats a l’ADF o Federació d’ADF que consti a la 
sol·licitud de presentació de la candidatura a partir de la notificació de la resolució 
d’atorgament dels premis. 
 
7.6. La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes guanyadors en qualsevol 
moment, després del lliurament dels premis. 
 
7.7. L’organització es reserva el dret a difondre les dades de l’/les ADF, i entitats locals 
col·laboradores que hagin rebut el premi. 
 

8. Obligacions 

 
8.1. En cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits hauran 
de fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona i fer referència al nom del premi que correspongui. 
 
8.2. D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la intervenció pertany a l’autor, 
si bé aquest cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter no exclusiu a la 
Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva pàgina web 
a Internet o amb altres mitjans que es considerin adients. 
 
En el cas que la Diputació consideri d’interès la publicació o divulgació del treball en suport 
paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb l’/les ADF autores del treball, en el qual 
s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, la quantitat atorgada com a premi. 
 
8.3. L’/les ADF que hagin rebut els premis podran ser requerides en qualsevol moment pels 
membres d’una Comissió Tècnica dels Premis (formada pel Cap de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari i dos tècnics/ques de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

l’Oficina) per tal de presentar l’evolució i/o els resultats del projecte, mitjançant una 
presentació oral, o bé en suport paper o suport electrònic. Aquests resultats podran ser 
utilitzats per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió del projecte. Tanmateix les 
entitats que hagin estat premiades podran ser requerides per l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona per fer una presentació pública del projecte. 
 
8.4. L’incompliment per part de les entitats participants de qualsevol dels punts que es 
deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació de les 
seves obligacions. 
 

9. Publicitat als premis atorgats 

 
Els premis atorgats a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
10. Protecció de dades 

 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels 
premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, basant-se en una 
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades 
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. 
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per a l 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. 
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a http://apdcat.gencat.cat/ca/drets i 
obligacions/reclamar i denunciar/ 
 
Per exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre general, Rambla 
de Catalunya 126 – 08008 Barcelona. 
 
 
 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets%20i%20obligacions/reclamar%20i%20denunciar/
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets%20i%20obligacions/reclamar%20i%20denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
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11. Regim jurídic supletori 

 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Barcelona publicada al BOP del 9 de maig de 2017, les Bases d'Execució 
del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’article 5 de la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada al BOE núm. 175 de 24.06.2020), el text íntegre 
del qual és el següent: 

 
Extracte de l’acord de 14 de juliol de 2022, pel qual es convoquen els premis 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb l’objecte de la celebració de la 
Vint-i-sisena edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona (expedient 2022/14816) 
 
Convocatòria 202220225120013443 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)  
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris del Premi Rossend Montané totes les Agrupacions de Defensa 
Forestal, en endavant ADF, de la província de Barcelona. 
 
Podran ser beneficiaris del Premi Jordi Peix i Massip, totes les ADF i totes les Federacions 
d’Agrupacions de Defensa Forestal, en endavant Federació d’ADF, de la província de 
Barcelona. 
 
Podran ser beneficiaris del Premi Joaquim Mª de Castellarnau, totes les persones que 
formin o hagin format part de les ADF, ja sigui en la junta directiva o com a voluntàries. 
 
En el cas que una candidatura pel Premi Jordi Peix i Massip o el Premi Rossend Montané 
es correspongui a un projecte de col·laboració entre diverses ADF, el premi i l’administració 
d’aquests recursos econòmics per l’execució del projecte correspondrà a l’ADF que sol·liciti 
participar en la convocatòria. 
 
En el cas que una candidatura pel Premi Jordi Peix i Massip es correspongui a un projecte 
presentat per una Federació d’ADF, aquest haurà de contemplar la col·laboració amb totes 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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les ADF del seu àmbit territorial, i el premi i l’administració d’aquests recursos econòmics 
per l’execució del projecte correspondrà a la Federació d’ADF que sol·liciti participar en la 
convocatòria. 
 
Una mateixa ADF, o Federació d’ADF, no podrà guanyar per la mateixa categoria de premi 
en dues edicions consecutives. 
 
Una mateixa ADF pot presentar candidatures al Premi Rossend Montané i Jordi Peix i 
Massip, inclòs si es dona el cas que la Federació d’ADF del seu àmbit territorial opta al 
Premi Jordi Peix i Massip.  
 
No es permetrà presentar el mateix projecte com a candidat al Premi Jordi Peix i Massip i 
com a candidat al Premi Rossend Montané a la mateixa edició dels Premis de Prevenció 
d’Incendis.  
 
Els projectes han de desenvolupar-se íntegrament en l’àmbit territorial de la província de 
Barcelona.  
 
Segon. Objecte i finalitat dels premis 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió i pagament de la concessió dels premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, incloent el Premi Honorífic Joaquim Mª 
de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en relació a la 
prevenció d’incendis forestals, el Premi Jordi Peix i Massip al projecte d’informació i 
sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis forestals, i el Premi Rossend 
Montané al projecte d’innovació en infraestructures o mitjans de prevenció d’incendis 
forestals. 
 

Tercer. Bases reguladores 
 

Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, publicada al BOP del 9 de 
maig de 2017. 
 

Quart. Quantia 
 
El premi honorífic JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la 
trajectòria d’una persona d’una agrupació de defensa forestal en relació a la prevenció 
d’incendis forestals està dotat amb un trofeu commemoratiu. 
 
El Premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la societat per 
a la prevenció d’incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR. 
 
El Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte d’innovació en infraestructures o mitjans de 
prevenció d’incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR. 
 
Els premis als projectes seran lliurats a l’ADF o Federació que consti a la sol·licitud de 
presentació de la candidatura a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels 
premis. 
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La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes guanyadors en qualsevol 
moment, després del lliurament dels premis. 
 
L’organització es reserva el dret a difondre les dades de l’/les ADF i entitats locals 
col·laboradores que hagin rebut el premi. 
 
Cinquè. Presentació de sol·licituds 
 
El termini per la presentació de sol·licituds de concurrència als Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals s’inicia el dia 26 de juliol de 2022 i finalitza el dia 15 de setembre de 
2022. 
 
Premi Rossend Montané i Premi Jordi Peix i Massip: 
 
Per participar en la present convocatòria s’haurà complimentar el formulari específic 
corresponent, que haurà de ser 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/requisitstecnologics.asp#sistemes) i 
adjuntar la documentació requerida en l’apartat 5.3 de les actuals bases. 
 
El detall dels mitjans de firma admesos (actualment: certificat electrònic amb targeta, 
certificat electrònic de sofware, idCAT mòbil i Cl@ave) s’especificaran a la fitxa descriptiva 
del tràmit. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i tenint en compte que els 
sol·licitants a participar en aquests premis són entitats amb personalitat jurídica, la  
sol·licitud de participació s’haurà de tramitar obligatòriament a través de la Seu  
electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ciutadania/prevencio_incendis/tramits. 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena,....) d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona) en horari de 
dilluns a divendres de 10 a 13 hores en dies hàbils, on rebran assistència per part del 
personal adscrit al Registre per realitzar aquest tràmit. 
 
No obstant, també es podrà presentar en qualsevol altre registre electrònic de les 
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari mitjançant correu electrònic a 
ot.prevencioif@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la 
finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/requisitstecnologics.asp#sistemes
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/prevencio_incendis/tramits
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/prevencio_incendis/tramits
mailto:ot.prevencioif@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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Premi Joaquim Mª de Castellarnau: 
 
D’acord amb el que estableix l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i tenint en compte que els sol·licitants 
a participar en aquest premi són persones físiques, aquests podran optar per complimentar 
el formulari específic a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
(https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/prevencio_incendis/tramits i signar-ho amb 
el certificat electrònic amb targeta, certificat electrònic de sofware, IdCAT Mòbil o Cl@ave, o 
bé presentar-ho presencialment en el Registre General de Can Serra. Al formulari específic 
a complimentar s’adjuntarà la documentació requerida en l’apartat 5.4 de les actuals bases. 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que 
s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst 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 de 
subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al 
BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), en el benentès que en cas de discrepàncies 
preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de la despesa esmentada de VINT-I-DOS MIL EUROS (22.000,00 €) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48100 de Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari del present exercici 2022. 
 
Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i 
materials, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0021179).- 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. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 

aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 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 (AP núm. 226/2021). 
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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. 
 

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. 

 
c) Sol·licituds desistides: aquelles que es proposa que no siguin objecte d’una 

concessió, en haver desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com 
tàcitament. 

 
5. En data 21 de juny de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, d’acord amb l’establert en l’article 19 
del règim de la convocatòria del Catàleg 2022, 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 resoldre el procediment de concessió dels recursos. 
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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 1/2022, 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. 1388/22, de 
14 de febrer, publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, 
de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022. 
 
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. CONCEDIR els recursos tècnics per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
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GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT 
 
Recurs: Estudis i projectes de vialitat municipal 
 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens 
Criteri 2: Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta 
Criteri 3: Existència de sol·licituds en catàlegs anteriors 
Criteri 4: Població 
 
 

a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 

          Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Cost total 

(EUR) 
Anualitat 

2023 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

criteri 4 
Puntuació 

Total 

Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 
Esllavissades entre els 

carrers Josep Vicens i Av. 
Ca l'Esmandia 

202210023320 22/Y/329580 12.000 12.000 50 30 0 10 90 

Font-rubí P0808400F 
Projecte per a la 

rehabilitació del pont de Can 
Cerdà 

202210008520 22/Y/329582 12.000 12.000 50 30 0 10 90 

Gallifa P0808600A 
Contenció del tram final del 

camí de l'Església 
202210019941 22/Y/329584 8.000 8.000 50 15 10 10 85 

Sant Quirze 
de Besora 

P0823700J 
Estabilització talussos barri 

de Sora 
202210019224 22/Y/329585 6.000 6.000 50 15 10 10 85 

Vallcebre P0829300C 
Estudi per la millora dels 
camins estructurants de 

Vallcebre 
202210017807 22/Y/329586 18.000 18.000 50 15 10 10 85 
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b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 

              Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació 

DIBA 
 (EUR) 

Aportació 
ENS 

(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 

DIBA 
2023 

ENS 
2023 

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
Total 

Parets del 
Vallès 

P0815800H 

Espai públic: 
planificació i 

projectes 
d'espais públics 

saludables i 
resilients 

202210024258 22/Y/329579 10.500 4.500 15.000 10.500 4.500 50 30 10 5 95 

Castellví 
de la 

Marca 
P0806400H 

Projecte de 
estabilització de 

talús a les 
Cases noves de 

la Riera 

202210016593 22/Y/329581 12.750 2.250 15.000 12.750 2.250 50 30 0 10 90 

Tona P0828300D 

Actualització del 
projecte 

constructiu per a 
la substitució del 
pas del camí del 

Mas Savell 

202210009103 22/Y/329583 5.600 2.400 8.000 5.600 2.400 50 30 0 10 90 

Sant Joan 
de 

Vilatorrada 
P0822500E 

Projecte passera 
d'accés peatonal 

al polígon 
Industrial Pla 

Vinyats II 

202210033889 22/Y/329587 10.500 4.500 15.000 10.500 4.500 50 30 0 5 85 
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OFICINA TÈCNICA DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA LOCAL 
 
Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat 
 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens  
Criteri 2: Grau de continuïtat, necessitat objectiva i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis 
Criteri 3 Existència de sol·licituds en catàlegs anteriors 
Criteri 4: Població 

 
a) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
              Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 

DIBA 
2023 

ENS  
2023 

DIBA 
2024 

ENS  
2024 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 1
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 2
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 3
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 4
 

Punt. 
Total 

Santa 
Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 

Prioritat 1 
Actualització del 

pla d'accessibilitat 
del municipi 

202210019758 22/Y/329588 28.000 7.000 35.000     28.000 7.000 50 30 10 10 100 

Sant Cebrià 
de Vallalta 

P0820200D 

Actualització del 
Pla d'accessibilitat 
existent (2010) a 
Sant Cebrià de 

Vallalta (prioritat 1) 

202210016016 22/Y/329589 16.200 1.800 18.000 16.200  1.800     50 30 10 10 100 

Mataró P0812000H 
Pla d'accessibilitat 

- Prioritat 1 
202210070109 22/Y/329590 40.000 40.000 80.000     40.000 40.000 50 30 10 0 90 

Sant Andreu 
de la Barca 

P0819500J 
Redacció Pla 

d’accessibilitat - 
Prioritat 1 

202210021460 22/Y/329592 32.500 17.500 50.000     32.500 17.500 50 30 10 0 90 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 

DIBA 
2023 

ENS  
2023 

DIBA 
2024 

ENS  
2024 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 1
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 2
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 3
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 4
 

Punt. 
Total 

Begues P0802000J 

Estudi i Pla 
d'Accessibilitat 

municipal Begues 
- prioritat 1 

202210008410 22/Y/329593 28.000 7.000 35.000     28.000 7.000 50 30 0 10 90 

Ripollet P0817900D 

Prioritat 1: 
Accessibilitat als 

edificis municipals 
de Ripollet 

202210022714 22/Y/329594 11.700 6.300 18.000 11.700 6.300     50 30 10 0 90 

Castellbell i 
el Vilar 

P0805200C 

Pla d'accessibilitat 
del nucli urbà de 

Castellbell i el 
Vilar. Prioritat1 

202210030128 22/Y/329595 16.200 1.800 18.000 16.200 1.800     50 30 0 10 90 

Els 
Hostalets de 

Pierola 
P0816100B 

Pla d'accessibilitat 
del nucli urbà dels 

Hostalets de 
Pierola: Prioritat 1 

202210049745 22/Y/329596 16.200 1.800 18.000 16.200 1.800     50 30 0 10 90 

Sant Esteve 
de 

Palautordera 
P0820600E 

Estudis i plans 
d'accessibilitat - 

Prioritat 1 
202210009662 22/Y/329597 16.200 1.800 18.000 16.200 1.800     50 30 0 10 90 

Els Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 

Estudis i plans 
d’accessibilitat de 
Prats de Lluçanès 

- Prioritat 1 

202210012441 22/Y/329598 14.400 1.600 16.000 14.400 1.600     50 30 0 10 90 

Fogars de la 
Selva 

P0808100B 
Estudi 

accessibilitat 
municipal 

202210061053 22/Y/329599 10.800 1.200 12.000 10.800 1.200     50 30 0 10 90 
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OFICINA TÈCNICA DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA LOCAL 
 
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible 
 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens 
Criteri 2: Grau de coherència i maduresa, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis 
Criteri 3: Haver demanat l'estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 
Criteri 4: Població 

 
a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

   
             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Cost total 

(EUR) 
Anualitat 

2023 
Anualitat 

2024 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

criteri 4 
Puntuació 

Total 

Santa Maria 
de Martorelles 

P0825600J 

Pla Mobilitat Urbana 
Sostenible Santa Maria 

de Martorelles     
(Prioritat 1) 

202210067993 22/Y/329600 6.000 5.400 600 50 30 10 10 100 

Santa Eulàlia 
de Riuprimer 

P0824700I 
Prioritat 1 - Mobilitat 

del nucli urbà 
202210016359 22/Y/329601 6.000 5.400 600 50 30 10 10 100 

Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 
Pla de mobilitat al nucli 

urbà de Sant Martí 
Sarroca. Prioritat 1 

202210019332 22/Y/329602 10.000 9.000 1.000 50 30 10 10 100 

Moià P0813700B 
Pla director de la 

bicicleta - prioritat 1 
202210017487 22/Y/329604 9.000 8.100 900 50 30 10 10 100 

Castellolí P0806200B 
Prioritat 1.- Camí segur 

cap a l'escola 
202210010147 22/Y/329611 6.000 5.400 600 50 30 0 10 90 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Cost total 

(EUR) 
Anualitat 

2023 
Anualitat 

2024 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

criteri 4 
Puntuació 

Total 

Òrrius P0815200A 
Prioritat 1: Estudi de 

mobilitat urbana - 
camins escolars 

202210024702 22/Y/329612 6.000 5.400 600 50 30 0 10 90 

Castellgalí P0806000F 
Estudi de mobilitat del 
municipi de Castellgalí 

- Prioritat 1 
202210017228 22/Y/329613 9.000 8.100 900 50 30 0 10 90 

 
 

b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 
  

             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 

DIBA 
2023 

ENS 
2023 

DIBA 
2024 

ENS 
2024 

DIBA 
2025 

ENS
2025 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 1
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 2
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 3
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 4
 

Punt. 
Total 

Centelles P0806600C 

Redacció del 
pla de 

mobilitat de 
Centelles- 
Prioritat 1 

202210022431 22/Y/329605 14.400 3.600 18.000 12.960 3.240 1.440 360     50 30 10 10 100 

Masquefa P0811800B 

Prioritat 1: 
Revisió i 

actualització 
de l'estudi de 

mobilitat 
urbana de 
Masquefa   

202210010400 22/Y/329606 17.600 4.400 22.000     12.320  3.080 5.280 1.320 50 30 10 10 100 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 

DIBA 
2023 

ENS 
2023 

DIBA 
2024 

ENS 
2024 

DIBA 
2025 

ENS
2025 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 1
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 2
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 3
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 4
 

Punt. 
Total 

Pallejà P0815600B 

Revisió del Pla 
de Mobilitat 

Urbana 
Sostenible 

2016-2021 de 
Pallejà - 

Prioritat 1 

202210007680 22/Y/329608 28.000 7.000 35.000     19.600 4.900 8.400 2.100 50 30 10 5 95 

Badia del 
Vallès 

P0831200A 

Prioritat 1 
Actualització 

del Pla de 
mobilitat 
Urbana 

Sostenible de 
Badia del 

Vallès 

202210027972 22/Y/329609 32.000 8.000 40.000     22.400 5.600 9.600 2.400 50 30 10 5 95 

Torelló P0828500I 

Redacció Pla 
de mobilitat 

urbana 
sostenible - 
Prioritat 1 

202210016604 22/Y/329610 24.750 8.250 33.000     17.325 5.775 7.425 2.475 50 30 10 5 95 

Navarcles P0813900H 
Revisió del pla 

de mobilitat 
Prioritat 1 

202210024940 22/Y/329614 12.000 3.000 15.000 10.800 2.700 1.200 300     50 30 0 10 90 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 

DIBA 
2023 

ENS 
2023 

DIBA 
2024 

ENS 
2024 

DIBA 
2025 

ENS
2025 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 1
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 2
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 3
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 4
 

Punt. 
Total 

Sant 
Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 

Prioritat 1: Pla 
de mobilitat 

urbana 
sostenible de 
Sant Vicenç 
de Montalt 

202210027947 22/Y/329615 14.400 3.600 18.000 12.960 3.240 1.440 360     50 30 0 10 90 

Palafolls P0815400G 

Estudis i plans 
de mobilitat 

urbana 
sostenible a 

Palafolls 
(prioritat 1) 

202210006649 22/Y/329616 20.000 5.000 25.000     14.000 3.500 6.000 1.500 50 30 0 10 90 

El Masnou P0811700D 

Prioritat 1 - 
Plans de 
mobilitat 
urbana 

sostenible 
(PMUS), la 

revisió, 
actualització i 

suport al 
seguiment i la 
implementació 

de plans 
vigents 

202210016742 22/Y/329617 35.750 19.250 55.000     25.025 13.475 10.725 5.775 50 30 10 0 90 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 

DIBA 
2023 

ENS 
2023 

DIBA 
2024 

ENS 
2024 

DIBA 
2025 

ENS
2025 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 1
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 2
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 3
 

P
u

n
t.

 c
ri

te
ri

 4
 

Punt. 
Total 

Barberà 
del Vallès 

P0825200I 

Pla de Mobilitat 
Sostenible de 
Barberà del 

Vallès (Prioritat 
1) 

202210019319 22/Y/329618 42.250 22.750 65.000     29.575 15.925 12.675 6.825 50 30 10 0 90 

Sant Feliu 
de 

Llobregat 
P0821000G 

Actualització 
del Pla de 
Mobilitat 

Urbana de 
Sant Feliu de 
Llobregat - 
Prioritat 1 

202210019624 22/Y/329619 58.500 31.500 90.000     40.950 22.050 17.550 9.450 50 30 10 0 90 
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OFICINA TÈCNICA DE PLANIFICACIÓ I ACTUACIÓ EN INFRAESTRUCTURES 
Recurs: Camins municipals 
 
Criteri 1: Ordre de Prioritat de l'ens 
Criteri 2: Grau de continuïtat, necessitat objectiva i compromís de participació dels agents implicats 
Criteri 3: Haver demanat l'estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 
Criteri 4: Població 
 

 
a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

   
             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Cost total 

(EUR) 
Anualitat 

2024 
Puntuació 

criteri 1 
Puntuació 

criteri 2 
Puntuació 

criteri 3 
Puntuació 

criteri 4 
Puntuació 

Total 

La Quar P0817600J Inventari de camins 202210070646 22/Y/329620 36.700 36.700 50 30 10 10 100 

Bellprat P0802100H 
Inventari de camins 

municipals de Bellprat 
202210020181 22/Y/329621 28.000 28.000 50 30 10 10 100 

Pontons P0816700I Camins municipals  202210023755 22/Y/329622 21.800 21.800 50 30 10 10 100 

Monistrol de 
Calders 

P0812700C 
Inventari municipal de 
camins de Monistrol 

de Calders (prioritat 2) 
202210069624 22/Y/329623 21.300 21.300 50 30 10 10 100 

Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 
Inventari de camins 

municipals 
202210022077 22/Y/329625 5.300 5.300 50 30 10 10 100 
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b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 
  

             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 

Aportació 
de la 

Diputació 
(EUR) 

Aportació 
Ens local 

(EUR) 

Cost 
total 

(EUR) 

DIBA 
2024 

ENS 
2024 

Puntuació 
criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Punt. 
Total 

La Pobla 
de Lillet 

P0816500C 

Inventari 
municipal de 
camins de La 
Pobla de Lillet 

202210061666 22/Y/329624 43.290 4.810 48.100 43.290 4.810 50 30 10 10 100 

Torrelles 
de Foix 

P0828800C 

Inventari 
camins 

municipals 
Torrelles de 

Foix 

202210067148 22/Y/329626 30.240 3.360 33.600 30.240 3.360 50 30 10 10 100 

Olivella P0814700A 
Inventari de 

camins 
municipals 

202210011961 22/Y/329627 27.990 3.110 31.100 27.990 3.110 50 30 10 10 100 
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Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, comptat a partir de 
la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. L’acceptació 
comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució.  
 
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la 
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de 
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona 
l’acceptació del recurs. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, 
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens 
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica 
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi 
presentat l’acceptació ni esmenat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha 
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent 
renúncia. 
  
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball 

objecte de suport. 
2. 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 
realitzi les activitats necessàries per a 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 revocarà el recurs. 

 
Cinquè. ESTABLIR que, atès que el suport es presta mitjançant contractació externa, 
la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de l’adjudicació de la contractació 
que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva liquidació, si ha variat. 
 
Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
 
1. Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han 

d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti 
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de 
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concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que es 
correspon al percentatge assumit per l’ens. 

2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop adjudicada 
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que 
aquest procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte 
general, en el termini d’un mes. 

3. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges 
que figuren en el present acte. 

4. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge 
de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb 
altres ajuts que l’ens rebi de la Diputació de Barcelona. 

 
Setè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 
 

Recurs: Estudis i Projectes de Vialitat Municipal 
 
L’Ajuntament assumirà les obligacions següents: 
 
a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la 

Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 
 
b) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d’interès per a 

la redacció de l’estudi o projecte. 
 
c) Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de preveure 

la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció 
de la marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per 
la Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la 
Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà consultar el 
lloc http://www.diba.cat/comunicacio. 

 
d) La Diputació enviarà la maqueta de l'estudi o projecte a l'ajuntament, que l'haurà 

d'informar. No s'enviarà el estudi o projecte definitiu signat, fins a tenir el vist i plau 
tècnic de l'ajuntament. 

 
e) En cas que la zona, talús o estructura objecte d’estudi o projecte s'inestabilitzi de 

forma que pugui generar perill, l’ajuntament, com a titular del mateix, haurà d'actuar 
al seu càrrec i amb la immediatesa que la situació requereixi per a estabilitzar-lo, 
sense esperar a tenir el document en redacció. 

 
f) La Diputació no adquirirà responsabilitat de cap tipus, com a conseqüència de la 

execució de les actuacions derivades dels documents que es lliurin a l'ajuntament.  
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En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs 
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats 
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens 
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del 
recurs. 
 
Recurs: Estudis i Plans d’accessibilitat 
 
L’Ajuntament assumirà les obligacions següents: 
 
a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la 

Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 
 
b) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d’interès per a 

la redacció de l’estudi en matèria de mobilitat, accessibilitat, planejament, 
cartografia, equipaments, esdeveniments destacats, etc. 

 
c) L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir a la 

xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.  

 
d) L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de la 

Xarxa Mobal. 
 
e) L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i 

gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
f) Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de preveure 

la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció 
de la marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per 
la Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la 
Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc 
http://www.diba.cat/comunicacio. 

 
En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs 
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats 
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens 
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del 
recurs.  
 
Recurs: Estudis i Plans de mobilitat urbana sostenible 
 
Per a “Estudis i Plans de Mobilitat” 

 
L’Ajuntament assumirà les obligacions següents: 
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a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la 

Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 
 
b) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible que pugui ser d’interès per a 

la redacció de l’estudi en matèria de mobilitat, accessibilitat, planejament, 
cartografia, equipaments, esdeveniments destacats, etc. 

 
c) L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà d’adherir a la 

xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.  

 
d) L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de la 

Xarxa Mobal. 
 
e) L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de fer el curs de planificació i 

gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
f) Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de preveure 

la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció 
de la marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per 
la Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la 
Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc 
http://www.diba.cat/comunicacio. 

 
En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs 
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats 
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens 
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del 
recurs.  
 
Recurs: Camins municipals 
 
L’Ajuntament assumirà les obligacions següents: 
 
a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la 

Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 
 
b) L’ajuntament facilitarà la relació de camins i senders considerats municipals o que 

es creu es pot defensar la seva titularitat pública, així com els camins i senders dels 
que es tinguin dubtes respecte la seva titularitat. L’empresa consultora i Diputació 
començaran l’estudi en base a aquesta primera població de camins. En concret, 
l’ajuntament haurà de facilitar la següent informació: 
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a. Plànol general del municipi amb els camins i senders que es considera podrien 
de formar part de l’Inventari, grafiats (ja sigui en format paper o en format digital). 
 
b. Previsió de la longitud de camins municipals a inventariar i senders incorporar 
(Km), si es coneix. 
 
c. Nom amb el que es coneix a cada camí o sender, si en té algun, així com el seu 
topònim inicial i el seu topònim final. 
 
d. Còpia de l’Inventari de camins municipals antic o del Catàleg de camins 
municipals prèviament redactat, si s’escau. 

 
c) L’ajuntament acompanyarà als redactors del catàleg, en el cas que fos necessari, 

en la feina de camp per determinar la situació dels camins, amb indicació del lloc o 
paratge on radica i on acaba, així com al llarg de tota la traça, si així es requerís. 

 
d) L’ajuntament gestionarà l’obertura dels camins en el cas que algun s’hi trobés 

tancat. 
 

e) L’ajuntament permetrà als tècnics redactors de l’estudi l’accés als fons jurídics de 
l’Ajuntament que els mateixos requereixin. 

 
f) L’ajuntament realitzarà, juntament amb l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 

en Infraestructures, una revisió de la maqueta dels treballs, lliurat per la Diputació 
de Barcelona, per tal de localitzar possibles errades. Passat dos mesos des de la 
revisió sense cap esmena municipal, la maqueta s’entendrà correcta. 

 
g) Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la 

presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. 
L’opció de la marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa 
aprovada per la Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca 
corporativa de la Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc 
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 

 
En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs 
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats 
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens 
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del 
recurs.  
 
Vuitè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i/o manca de recursos: 
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Recurs: Estudis i projectes de vialitat municipal 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació
TOTAL 

Cardedeu P0804500G 

Projecte de millora 
del Pont del carrer 

de les Pinedes a 
Cardedeu 

202210021085 50 15 10 5 80 

Calaf P0803100G 
Estabilització de 

talussos al Castell de 
Calaf 

202210021577 50 15 0 10 75 

Capellades P0804300B 

Estudi i projecte 
d'estabilització talús 
d'un tram de vial de 

Ronda Capelló  

202210019546 50 0 15 10 75 

Figaró-
Montmany 

P0813300A 
Projecte de millora 
del carrer Sorribes 

202210056643 50 15 0 10 75 

Rubí P0818300F 

Estudi d'estabilitat 
de talussos dels 

carrers Schubert, 
Tennis, Av. Can 

Tapis, Willy Brandt, 
Passatge Ametllers 

202210020020 50 15 10 0 75 

Sallent P0819000A 

Projecte 
d’estabilització de 

talús al carrer 
Circumval·lació al 

terme municipal de 
Sallent 

202210059692 50 15 0 10 75 

Sant Iscle 
de Vallalta 

P0819200G 

Manteniment i 
millora secció de 

servei i marges via 
asfaltada 

d'evacuació de la 
urb. Font 

Montnegre. 

202210067690 50 15 0 10 75 

Gavà P0808800G 

Redacció de 
projectes per a la 
recuperació de 3 
camins de bast 

202210020131 50 15 10 0 75 

La Torre de 
Claramunt 

P0828600G 
projecte de millora 

accés a la serra i 
espai verd 

202210023073 50 15 0 10 75 

Calldetenes P0822400H 

Projecte de millora 
del camí que va de 
Can Soca fins a la 

Ctra. de Folgueroles 
(N-141d) 

202210021714 50 0 10 10 70 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació
TOTAL 

Castellbisbal P0805300A 

Projecte de 
l'estructura de 

contenció del Pg. 
Del Bosc, Urb. 

Costablanca de 
Castellbisbal 

202210021905 50 15 0 5 70 

Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 

Estudi i projecte per 
l'adequació del camí 

de Can Sunyer a 
Sant Andreu de la 

Barca 

202210067271 50 0 10 10 70 

Santa Maria 
de Miralles 

P0825700H 

Projecte 
d'arranjament del 
camí de Cal Raspall 

a la Plana dels 
Casals 

202210070383 50 0 10 10 70 

Torrelavit P0828700E 

Estudis i projectes 
d’estabilització de 

talussos i 
estructures de 

contenció de camins 
municipals 

202210023874 50 0 10 10 70 

Berga P0802200F 

Manteniment i 
millora del pont del 
camí del Mercadal 
(Pont del diable) 

202210023153 50 0 10 5 65 

Borredà P0802400B 
Millora de la vialitat 
municipal - Pont de 

Canamàs 
202210016362 50 0 0 10 60 

Òdena P0814200B 

Millora del camí i 
vials d’accés a 

Granja Agropecuaria 
Sant Bernabé 

202210020649 50 0 0 10 60 

Olvan P0814300J 

Actuació de 
prevenció de 
contenció del 

terreny del camí 
d'Olvan a Cal Rosal 

202210071094 50 0 0 10 60 

Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 

Estudi del pont de la 
Ronda Arraona de 

Sant Quirze del 
Vallès 

202210018427 50 0 10 0 60 

Abrera P0800100J 
Millora del camí de 
vianants entre Les 

Carpes i Can Vilalba 
202210031818 50 0 0 5 55 

Esparreguer
a 

P0807500D 

Estudi i projecte de 
l'estat de 

conservació del 
pont del carrer 

Balmes 

202210017469 50 0 0 0 50 

Esplugues 
de 

Llobregat 
P0807600B 

Inventari i pla de 
manteniment dels 
ponts municipals. 

202210021938 50 0 0 0 50 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació
TOTAL 

Masquefa P0811800B 

Redacció projecte 
construcció d'una 

passera del Maset al 
casc urbà de 

Masquefa 

202210024490 0 30 10 10 50 

Santa 
Perpètua de 

Mogoda 
P0826000B 

Estudis i projectes 
de vialitat municipal 

202210010525 50 0 0 0 50 

Torelló P0828500I 

Reparació del pont 
de l'Avinguda 

Pompeu Fabra per 
damunt del 
ferrocarril 

202210016558 0 30 10 5 45 

Santa 
Margarida 

de Montbui 
P0825000C 

Ampliació del Pont 
del Torrent d'en 
Feliu al camí de 

Tous 

202210068162 0 30 0 5 35 

Berga P0802200F 

Estudi de 
l'estabilitat i risc del 
túnel situat sota la 
Plaça de Sant Pere 

202210023125 0 15 10 5 30 

Castellgalí P0806000F 

Prioritat 2-Estudi i 
projecte per reparar 
les deficiències del 
pas superior de PK 
307/005 línia 220 

202210012920 0 15 0 10 25 

Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 

Projecte per 
l'estabilitat de 

l'escarpament rocós 
"La Cadireta" 

202210070802 0 15 0 10 25 

Lliçà de Vall P0810700E 

Estudis i projectes 
d'estabilització de 

talussos i 
estructures de 
contenció del 
terreny que 
presenten 
patologies 

202210014431 0 15 0 10 25 

Abrera P0800100J 
Estabilització del 
talús del carrer 

Euskadi d'Abrera 
202210044399 0 15 0 5 20 

Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 

Projecte 
d'estabilització de 
tres talussos del 

municipi 

202210069787 0 15 0 5 20 

Santa Maria 
de Miralles 

P0825700H 
Projecte 

d'arranjament del 
camí de Cal Campís 

202210070609 0 0 10 10 20 

Barberà del 
Vallès 

P0825200I 
Estabilització de 

talussos del carrer 
de la Verneda 

202210019369 0 15 0 0 15 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació
TOTAL 

Esparreguera P0807500D 
Estudi del talús del 
carrer Feliu Monné 

al Torrent Mal 
202210017458 0 15 0 0 15 

 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens 
Criteri 2: Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta 
Criteri 3: Existència de sol·licituds en catàlegs anteriors 
Criteri 4: Població 

 
Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
 
Recurs: Estudis i plans d’accessibilitat 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Santa 
Margarida 

de Montbui 
P0825000C 

Estudi d'alternatives 
per la millora de 

l'accessibilitat 
peatonal al CAP del 

municipi 

202210070653 50 0 0 5 55 

Castellet i la 
Gornal 

P0805700B Prioritat 2 202210038339 0 30 10 10 50 

Cardedeu P0804500G 
Actualització del Pla 
d'Accessibilitat de la 

via pública - Prioritat 1 
202210036289 0 30 10 5 45 

Arenys de 
Mar 

P0800600I 
Pla d'accessibilitat a la 

via pública i al 
transport - Prioritat 1 

202210068223 50 30 0 5 85 

Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 

Estudi Pla 
d’Accessibilitat nucli+ 

Can Planes Sud+ 
urbanitzacions: Els 

carsos, la Creu Nova, 
el Mirador i Santa 

Maria de l'Avall 
(Prioritat 1) 

202210047036 50 30 0 5 85 

Figaró-
Montmany 

P0813300A 
Prioritat 2 Pla 

d'accessibilitat de 
Figaró-Montmany  

202210059329 0 30 0 10 40 

Vallirana P0829600F 
Estudi d'accessibilitat 

a Vallirana 
202210065962 0 30 0 5 35 

Les 
Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 
Estudis i plans 

d'accessibilitat - 
Prioritat 2 

202210007605 0 30 0 0 30 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Òdena P0814200B 

Prioritat 2: Redacció 
de projecte per 

millorar l'accessibilitat 
entre Sant Pere i el Pla 

de la Masia, al nucli 
del Pla d'Òdena 

202210020704 0 30 0 10 40 

 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens  
Criteri 2: Grau de continuïtat, necessitat objectiva i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis 
Criteri 3 Existència de sol·licituds en catàlegs anteriors 
Criteri 4: Població 

 
Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
 
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Canet de 
Mar 

P0803900J Pla d'aparcaments 202210067743 50 30 0 5 85 

Vallirana P0829600F 
Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de Vallirana 

202210065963 50 30 0 5 85 

Caldes de 
Montbui 

P0803300C 
Pla de mobilitat urbana 
sostenible de Caldes de 

Montbui - Prioritat 1 
202210028932 50 30 0 5 85 

Sora P0827200G 
Pla de mobilitat urbana 

de Sora - Prioritat 1 
202210001225 50 20 0 10 80 

Mura P0813800J 
Estudi de mobilitat a 

Mura_Prioritat 1 
202210067002 50 20 0 10 80 

Rupit i Pruit P0818500A 
Prioritat 1. Pla de 

mobilitat de Rupit i 
Pruit 

202210015374 50 20 0 10 80 

Santa Maria 
d'Oló 

P0825800F 

Prioritat 1: Pla de 
mobilitat urbana 

sostenible al Municipi 
de Santa Maria d'Oló. 

202210023696 50 20 0 10 80 

Casserres P0804800A 
Estudi de mobilitat al 
centre de Casserres 

(prioritat 1) 
202210053927 50 20 0 10 80 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 

Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible de Sant Pere 
de Riudebitlles - 

Prioritat 1 

202210021615 50 20 0 10 80 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Castellet i la 
Gornal 

P0805700B Prioritat 1 202210038355 50 20 0 10 80 

Les 
Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible - Prioritat 1 
202210007602 50 30 0 0 80 

Vilassar de 
Mar 

P0821700B 

Prioritat 1: estudi sentit 
circulació tram 

carretera de Cabrils 
pacificat entre NII i 
carrer Santa Maria 

202210011439 50 20 10 0 80 

Molins de 
Rei 

P0812200D 
Prioritat.1 revisió i 

actualització del pla de 
mobilitat  

202210020671 50 30 0 0 80 

Premià de 
Mar 

P0817100A 
Actualització pla de 

mobilitat PRIORITAT 1 
202210053308 50 30 0 0 80 

Montcada i 
Reixac 

P0812400J 
Revisió de PMUS. 

Prioritat 1 
202210066869 50 30 0 0 80 

Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 
Pla de la bicicleta. 

Prioritat 1 
202210017126 50 30 0 0 80 

Sant Cugat 
del Vallès 

P0820400J 
Revisió actual i suport 

PMUS. Prioritat 1 
202210035056 50 30 0 0 80 

L'Hospitalet 
de Llobregat 

P0810000J 
Estudis i plans de 

mobilitat sostenible. 
Prioritat 1 

202210041789 50 30 0 0 80 

Begues P0802000J 
Pla de mobilitat urbana 
sostenible de Begues - 

Prioritat 2 
202210016050 0 30 10 10 50 

Alella P0800300F 
Pla de mobilitat urbana 

sostenible d'Alella , 
Prioritat 2 

202210035561 0 30 10 10 50 

Calella P0803500H 
Elaboració Pla de 
Mobilitat Urbana 

sostenible (Prioritat 2) 
202210008152 0 30 10 5 45 

Els Hostalets 
de Pierola 

P0816100B 

Pla de mobilitat urbana 
sostenible dels 

Hostalets de Pierola: 
Prioritat 2 

202210049704 0 30 0 10 40 

Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 
Estudis i plans de 
mobilitat urbana 

sostenible 
202210070988 0 30 0 10 40 

Castellbell i 
el Vilar 

P0805200C 

Pla de mobilitat urbana 
sostenible del nucli 

urbà de Castellbell i el 
Vilar. Prioritat 2 

202210016648 0 30 0 10 40 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

P0824800G 
Prioritat 2 Camins 

escolars 
202210020209 0 30 0 10 40 

Sant Andreu 
de la Barca 

P0819500J 

Actualització del Pla de 
mobilitat Urbana 

sostenible (PMUS) 
Prioritat 2 

202210021396 0 30 10 0 40 

Ripollet P0817900D 
actualització del Pla 
Urbà de Mobilitat 

Sostenible. "Prioritat 2" 
202210022686 0 30 10 0 40 

Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 

Entorns escolars com a 
zones urbanes 

d’atmosfera protegida- 
prioritat 2 

202210020571 0 30 0 0 30 

 
Criteri 1: Ordre de prioritat de l'ens 
Criteri 2: Grau de coherència i maduresa, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i aplicabilitat de 
l'actuació en altres municipis 
Criteri 3: Haver demanat l'estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 
Criteri 4: Població 

 
Oficina: Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
 
Recurs: Camins municipals 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Dosrius P0807400G 
Inventari de camins 

municipals de Dosrius  
202210013498 50 30 10 10 100 

Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A Camins municipals 202210013872 50 30 10 10 100 

Lliçà de Vall P0810700E 
Inventari de camis 

municipals 
202210008181 50 30 10 10 100 

Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 
Realització de l'inventari 

municipal de camins 
202210022795 50 30 10 10 100 

Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 
Inventari de camins 

municipals (sense estudi 
previ) 

202210023951 50 30 10 5 95 

Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 
Inventari Camins 

Municipals 
202210018187 50 30 10 5 95 

Calella P0803500H 
Inventari camins 

municipals per clarificar 
la titularitat (Prioritat 1) 

202210009907 50 30 10 5 95 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Vacarisses P0829100G 
Inventari camins 

municipals de Vacarisses 
202210020826 50 30 0 10 90 

Els Prats de 
Rei 

P0816900E 
Inventari de camins 

municipals 
202210021249 50 15 10 10 85 

Castellcir P0805400I 
Titularitat de camins 

municipals 
202210013543 50 15 10 10 85 

Sant 
Bartomeu 
del Grau 

P0819800D 
Actualització inventari 
municipal de camins 

202210012418 50 15 10 10 85 

Vallgorguina P0829500H Inventari Camins 202210014838 50 15 10 10 85 

Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 
Inventari de camins 

inclosos en el catàleg 
municipal 

202210019437 50 15 10 10 85 

Alella P0800300F Camins municipals 202210011317 50 15 10 10 85 

Premià de 
Dalt 

P0823000E Camins Municipals  202210020499 50 30 0 5 85 

Sant Just 
Desvern 

P0821900H 
Inventari de camins 

municipals 
202210020257 50 30 0 5 85 

Castelldefels P0805500F 
Inventari Camins 

Municipals 
202210015757 50 30 0 0 80 

Vilada P0830000F 
Inventari de camins 
municipals de Vilada 

202210024818 50 15 0 10 75 

Fonollosa P0808300H 
Redacció de l'inventari 
municipal de camins  

202210019356 50 15 0 10 75 

Folgueroles P0808200J 
Inventari municipal de 
camins de Folgueroles 

202210019908 50 15 0 10 75 

Sant Celoni P0820100F 

Inventari municipal de 
camins partint del 

Catàleg prèviament 
redactat (2013) 

202210020228 50 15 0 5 70 

Òrrius P0815200A 
Prioritat 2 - Inventari de 

camins municipals 
202210024705 0 30 0 10 40 

Sant Quirze 
de Besora 

P0823700J 

Inventari dels camins 
amb la titularitat dels 

camins de Sant Quirze de 
Besora 

202210024823 0 30 0 10 40 

Santa Maria 
de 

Martorelles 
P0825600J 

Inventari Camins Santa 
Maria de Martorelles 

202210067994 0 15 10 10 35 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT 
Puntuació 
Criteri 1 

Puntuació 
criteri 2 

Puntuació 
criteri 3 

Puntuació 
criteri 4 

Puntuació 
TOTAL 

Sallent P0819000A 
Inventari municipal de 

camins 
202210059689 0 15 10 10 35 

Sant Cugat 
del Vallès 

P0820400J 

Inventari municipal de 
camins (partint de 
catàleg de camins 

prèviament redactat) 

202210069735 0 15 10 0 25 

 
Criteri 1: Ordre de Prioritat de l'ens 
Criteri 2: Grau de continuïtat, necessitat objectiva i compromís de participació dels agents implicats 
Criteri 3: Haver demanat l'estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 
Criteri 4: Població 

 
Novè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds, per l’ens sol·licitant expressament 
o tàcitament, que s’indiquen en aquest acord i procedir, en conseqüència, al seu arxiu: 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Recurs: Estudis i projectes de vialitat municipal 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Tipus de desistiment 

Abrera P0800100J 
Itinerari de vianants a la 
BV-1202 de Santa Maria 

de Vilalba al cementiri 
202210031814 Desistiment exprés de l'ens 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 
Millora de camins / 

Estabilització de talussos 
- Millora camí Collbaix 

202210021058 Desistida tàcitament 

Terrassa P0827900B 
Inventari de titularitats de 

ponts al municipi de 
Terrassa 

202210037784 Desistiment exprés de l'ens 

 
Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
 
Recurs: Estudis i plans d'accessibilitat 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Tipus de desistiment 

Palafolls P0815400G 
Estudis i plans 

d'accessibilitat a 
Palafolls (prioritat 1) 

202210006650 Desistiment exprés de l'ens 

Viladecavalls P0830100D 
Prioritat 1. Estudi 

específic d'accessibilitat 
a l'edifici de l'Ajuntament  

202210070149 Desistida tàcitament 

Taradell P0827800D 

Prioritat 1: Pla 
d'accessibilitat al Centre 
Cultural Can Costa de 

Taradell 

202210002214 Desistida tàcitament 

Figaró-Montmany P0813300A 

Estudi específic 
d'accessibilitat a 

l'aqüeducte del Rec de 
l'Obaga de Vallcàrquera 

202210056641 Desistida tàcitament 
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Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 

Prioritat 1: Estudi 
d'accessibilitat a 

l'escenari de la sala del 
cafè 

202210020614 Desistida tàcitament 

Monistrol de 
Calders 

P0812700C 

Estudi específic 
d'accessibilitat en el 

tram urbà de la carretera 
B-124 (prioritat 1) 

202210069622 Desistiment exprés de l'ens 

Artés P0801000A 
Nova redacció del Pla 

d'Accessibilitat d'Artés - 
PRIORITAT 2 

202210011506 Desistida tàcitament 

Moià P0813700B 
Accessibilitat a la plaça 
Sant Sebastià - Prioritat 

2 
202210017488 Desistida tàcitament 

Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J 

Redacció del pla 
d'accessibilitat de Sant 

Quirze de Besora - 
Prioritat 1 

202210024824 Desistida tàcitament 

 
Oficina: Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
 
Recurs: Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Tipus de desistiment 

Taradell P0827800D 

Prioritat 1: Actualització 
del Pla de Mobilitat 

Urbana Sostenible de 
Taradell 

202210015314 Desistida tàcitament 

Gallifa P0808600A 
Pla de mobilitat de 

Gallifa-vila 
202210016656 Desistida tàcitament 

Gualba P0809600J 
Estudi rotonda urbana 

Prioritat 1 
202210022757 Desistida tàcitament 

Castellbell i el 
Vilar 

P0805200C 
Pla d'accessibilitat del 

nucli urbà de Castellbell 
i el Vilar. Prioritat 1 

202210032038 Desistida tàcitament 

Badia del Vallès P0831200A 

Prioritat 2_Projecte 
d'adequació de l'av. 
Tibidabo (adequació 

zona aparcament 
vehicles pesats, 

ampliació vorera i nou 
traçat carril bici) 

202210023372 Desistiment exprés de l'ens 

Santa Maria 
d'Oló 

P0825800F 
Prioritat 2: Estudi i 
projecte de vialitat 

municipal. 
202210023765 Desistida tàcitament 

El Bruc P0802500I 
Inventari de camins del 

Bruc 
202210020218 Desistida tàcitament 

L'Esquirol P0825400E 
Inventari dels camins 

municipals de l'Esquirol 
202210008691 Desistida tàcitament 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Tipus de desistiment 

Sant Pol de Mar P0823500D Camins municipals 202210012504 Desistida tàcitament 

L'Ametlla del 
Vallès 

P0800500A 
Inventaris municipals de 
camins de l'Ametlla del 

Vallès, segona fase 
202210015314 Desistida tàcitament 

Cardedeu P0804500G 
Elaboració de l'inventari 

municipal de camins 
202210016656 Desistida tàcitament 

 
Desè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Onzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte 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.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 
modificat “de Sanejament de paviment, any 2022 Zona Occidental i Oriental (2 
Lots)” (Exp. núm. 2022/3008).- 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. Per acord de Junta de Govern de data 31 de març de 2022 (AJG 156/22), es va 

aprovar inicial i definitivament el Projecte de Sanejament de paviment, any 2022 
Zona Occidental i Oriental (2 Lots). 

 
2. Per decret del President delegat d'Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la 

Diputació de Barcelona de data 3 de juny de 2022 (D6712/2022), es va aprovar 
l’expedient de contractació de les esmentades obres. Aquestes obres no s’han 
arribat a licitar. 

 
3. Les actuals circumstancies econòmiques han provocat l’alteració de l’economia dels 

contractes a causa d’un increment extraordinari de certs costos. La magnitud i 
caràcter imprevisible de l’augment de preu experimentat per un nombre limitat de 
matèries primes indispensables per a la realització de determinades obres fa que no 
sigui possible afrontar-lo en els contractes que no incorporen revisió de preu. Per 
aquest motiu en aquest projecte s’han revisat els preus del projecte i s’han 
actualitzat a preu de mercat. 
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4. Per tant es fa necessari aprovar el projecte modificat de Sanejament de paviment, 
any 2022 Zona Occidental i Oriental (2 Lots). 

 
5. La finalitat del projecte constructiu és, d'entre altres efectes, la de mantenir el ferm 

en bones condicions d'ús, evitar la seva degradació, i per tant allargar la seva vida, i 
per tot això l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, adscrita a la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha redactat el 
projecte “Sanejament de paviment, any 2022 Zona Occidental i Oriental (2 Lots)”. 
 

 LOT 1 Occidental  338.270,55 €, IVA inclòs 

 LOT 2 Oriental 356.097,76 €, IVA inclòs 
 
6. El dit projecte d’obres té un pressupost de 573.858,11 €, IVA exclòs, i amb el 21% 

de l’IVA de 120.510,20 €, resulta tenir un pressupost total de 694.368,31 €.  
 
7. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures ha emès un informe tècnic, en data 

24 de maig de 2022, segons el qual és procedent aprovar el projecte esmentat, 
sense informació pública per tractar-se d’obres de conservació.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Es procedent tramitar el present projecte modificat en virtut del que disposa l’article 

42 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens local, aprovat per Decret 
179/1995 de 13 de juny, respecte de la modificació dels projectes. 

 
2. L’esmentat projecte conté l’estudi de seguretat i salut que preveu 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. 

 
3. Així mateix, el dit projecte està exempt del procediment d’avaluació d’impacte 

ambiental, per no estar inclòs en cap dels supòsits previstos la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’Impacte Ambiental de plans i programes i a l’Avaluació d’Impacte 
ambiental de projectes. 

 
4. Aquest projecte no te informació pública, per tractar-se d’un projecte de 

conservació, segons disposa a l'article 37, apartats 1 i 6, del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
5. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 2022, quant a l’aprovació dels projectes 
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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 del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el Projecte modificat de Sanejament de paviment, any 2022 Zona 
Occidental i Oriental (2 Lots), per delegació del ple, amb un pressupost de cinc-cents 
setanta-tres mil vuit-cents cinquanta-vuit euros amb onze cèntims (573.858,11 €), IVA 
exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import 120.510,20 €, resulta tenir un pressupost 
total de sis-cents noranta-quatre mil tres-cents seixanta-vuit euros amb trenta-un 
cèntims (694.368,31 €), el qual conté el corresponent estudi de seguretat i salut, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 37, apartats 1 i 6 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en el 
mateix sentit, la clàusula 23, del vigent Plec de clàusules generals aplicables als 
contractes d’obres i instal·lacions de la Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(19c41fe3c23e2b862471) 
Perfil Signatari Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor Jordi Vilaseca Ferrarons (TCAT) 12/06/2022, 09:50 
Cap del Servei/Oficina Francesc Xavier Pons Claret (SIG) 13/06/2022, 10:02 
Coordinador/a matèria Vicente Izquierdo Camon (SIG) 14/06/2022, 12:42 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la convocatòria i les Bases específiques per a la concessió de subvencions, 
en règim de concessió directa amb concurrència, per a la consolidació i el 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de 
Barcelona per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/14060).- 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. Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 

Turisme i Comerç, (en endavant ADETC), dona suport a les polítiques locals de 
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creació, consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els ens 
locals de la província de Barcelona. 

 
2. Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADETC, 

sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport 
als ens locals de la província de Barcelona per a la realització d'accions 
destinades a afavorir la consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels 
recursos i serveis adequats a les seves necessitats. 

 
3. En els darrers anys s’han dedicat molts esforços a fomentar i facilitar la creació 

d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat d’aquests esforços no es 
pot oblidar que, tan important com la creació, si no més, és el fet d’afavorir la 
continuïtat i creixement de les empreses ja existents. Un dels aspectes a 
considerar, en relació a aquesta tasca de recolzament a empreses ja constituïdes, 
és l’orientació i el suport en el seu procés de cessió de l’activitat, quan les 
circumstàncies ho requereixin. 

 
4. A la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en correcte 

funcionament, finalitzen la seva activitat per la manca de persones que agafin el 
relleu en la seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i de riquesa 
per al territori.  

 
5. El recolzament de Diputació de Barcelona al Programa Reempresa, mitjançant la 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, compta amb una 
trajectòria consolidada. Inicialment, donant suport al projecte d’implantació local 
de la Reempresa als Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant 
CLSE), i posteriorment al desenvolupament del servei Reempresa a través dels 
CLSE de la província de Barcelona. 
 
Actualment, l’objectiu se centra en la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) i en incentivar l’activitat dels punts locals 
Reempresa, en l’àmbit de la província de Barcelona per tal de donar resposta i 
assessorament de qualitat al major nombre possible de cedents d’empreses i de 
persones reemprenedores.  
 

6. El sistema de finançament pel qual s’ha optat s’orienta cap a la consecució de 
valor públic. Quant major sigui l’impacte i els resultats de cadascun dels punts 
locals Reempresa, aconseguint incorporar més empreses, i en conseqüència més 
llocs de treball salvaguardats i inversió induïda, més finançament s’obtindrà.  
 
Es tracta d’un sistema de finançament basat en els resultats obtinguts per cada 
ens. Per aquest motiu s’ha optat per la modalitat de justificació de la subvenció 
mitjançant l’acreditació per mòduls atès que és la modalitat que més s’adequa als 
criteris de la convocatòria i es compleixen els requisits necessaris: 

 

http://www.diba.cat/web/promoeco/teixit/consolidacio
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a. L’activitat subvencionable o els recursos necessaris per a la seva realització 
són mesurables en unitats físiques. 

b. Existeix una evidència o referència del valor de mercat de l’activitat 
subvencionable o, en el seu cas, dels recursos a utilitzar. 

c. L’import unitari dels mòduls es determina sobre la base d’un informe tècnic 
motivat que contempla les variables que s’han tingut en compte per la 
determinació dels mòduls, sobre la base de valors mitjans de mercat estimats. 

 
7. Per a la convocatòria de l’any 2020, mitjançant Dictamen de la Junta de Govern 

de Diputació de Barcelona (ref. reg. AJG 630/2020), reunida en sessió de data 26 
de novembre de 2020, es va aprovar l’atorgament de cent noranta-vuit mil cent 
vint euros (198.120,00 €). Quant a les justificacions presentades imputables a la 
subvenció atorgada per a la convocatòria de l’any 2020, es va tramitar el 
corresponent pagament de les subvencions per un import de cent vuitanta-mil 
quatre-cents vint euros (180.420,00 €). 

 
8. Per a la convocatòria de l’any 2021, mitjançant Dictamen de la Junta de Govern 

de Diputació de Barcelona (ref. reg. AJG 644/2021), reunida en sessió de data 28 
d’octubre de 2021, es va aprovar l’atorgament de dos-cents cinquanta-nou mil 
vuit-cents euros (259.800,00 €). Quant a les justificacions presentades imputables 
a la subvenció atorgada per a la convocatòria de l’any 2021, es va tramitar el 
corresponent pagament de les subvencions per un import de dos-cents quaranta-
un mil dos-cents euros (241.200,00 €). 

 
9. El pressupost màxim que es destinarà en el present exercici pressupostari per al 

foment d’aquestes actuacions és de quatre-cents cinquanta mil euros 
(450.000,00 €) i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries del vigent 
pressupost corporatiu i per les quanties màximes següents: 

 
a) G/30103/43300/46200, per un import de 405.000,00 euros. 
b) G/30103/43300/46700, per un import de   45.000,00 euros. 

 
10. En l’informe tècnic emès per aquest centre gestor en data 27 de juny de 2022, que 

s’incorpora a l’expedient, s’ha deixat constància del sistema per a la valoració dels 
mòduls, identificant de manera detallada el conjunt d’activitats a realitzar, 
dedicació, estimació econòmica de les tasques comunes i específiques, etc. A 
l’Annex 2 de les Bases de la convocatòria, que es transcriuen a continuació, 
s’especifiquen al detall per a cada tipus de mòdul. 

 
És per tot això que el Servei de Teixit Productiu proposa l’aprovació de la convocatòria 
i les Bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concessió 
directa amb concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona, per a l’exercici 2022. 
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Fonaments de dret 
 

1. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 

2. L’Ordenança General de Subvencions de 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). 

 

3. L’Ordenança estableix al seu article 30 la concessió directa amb concurrència.  
 
4. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 
de l’Ordenança, així com al Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es 
regulen la base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les 
subvencions i la resta d’ajuts públics, i 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 procés de registre i publicació de convocatòries en el Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions i ajudes públiques (publicada al BOE núm. 175, de 
24 de juny de 2020), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i 
castellana. 

 
5. L’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  
 
6. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer, (BOPB 
de 16 de febrer) i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig (BOPB 
de 31 de maig). 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 202220225120013433) que incorpora les 
bases específiques, amb els seus corresponents annexos, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, per a 
la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la 
província de Barcelona per a l’exercici 2022, el text íntegre de la qual és el següent: 
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“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB CONCURRÈNCIA PER A L’ATORGAMENT 
DE SUBVENCIONS PER A LA CONSOLIDACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA 
COMPRAVENDA D’EMPRESES (REEMPRESA) A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER 
A L’ANY 2022 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202220225120013433 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat. 

 
1. Per acord del Ple de Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser 

aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació (en 
endavant OGS). 

 
2. L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de 

concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
maig de 2017. 

 
3. La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 

particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant 
LGS). 

 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 

 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació i mitjançant el Servei de Teixit Productiu, destinades a finançar activitats que 
tinguin com a objectiu: 
 
a. La consolidació i el desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) 

en l’àmbit de la província de Barcelona per part dels punts locals Reempresa. 
 
b. Incentivar l’activitat dels punts locals Reempresa de la província de Barcelona per 

tal de donar resposta i assessorament de qualitat al major nombre possible de 
cedents d’empreses i de persones reemprenedores. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 

Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present 
any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o 
social que tinguin per promoure les actuacions en l’àmbit del treball digne i creixement 
econòmic, consistents en programes com el de foment de la cultura emprenedora i el 
de creació, consolidació i creixement d’empreses a fi de generar i propiciar el 
creixement en l’activitat econòmica del territori, així com en la definició d’estratègies i 
polítiques de desenvolupament econòmic local.   
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3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període comprès entre els dies 1 de 
setembre de 2021 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. Queden excloses les 
activitats que hagin estat justificades i pagades en les convocatòries per a l’atorgament 
de subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2020, amb el codi de 
convocatòria 202020205120012033 i per a l’any 2021, amb el codi de convocatòria 
202120215120012723. 
 

4. Destinataris i executors 
 

1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de la província de 
Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre 
que no estiguin afectats per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 LGS i tinguin 
subscrit i en vigor un conveni de col·laboració amb Diputació de Barcelona per a la 
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell 
local. 

 
2. L’ens destinatari pot determinar la modalitat d’execució de l’actuació, que pot ser: 

 
a. A càrrec del propi ens destinatari, que pot recórrer a l’externalització total o parcial 

de l’execució de l’activitat objecte de l’ajut. 
 
b. Per encàrrec a un ens instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector 

públic. 
 

5. Tramitació electrònica 
 

1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits d’aquesta convocatòria electrònicament. 
 
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 

administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
3. L’ús del PMT comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu 

ús se’n derivin. 
 
4. Per gaudir de la condició d’usuari del PMT cal disposar d’accés i identificar-se 

mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
5. Tots els usuaris del PMT poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i 

consultar l’estat de tramitació de l’expedient. 
 
6. En la regulació de cada tràmit, es determina les persones que tenen les funcions de 

signatura i presentació del tràmit. Les persones que tenen la funció de signatura del 
tràmit també són les que tenen la funció de signatura de les sol·licituds d’esmena del 
tràmit en el cas de requeriment. 
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7. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada tràmit 
poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits sempre que 
estiguin habilitats per delegació d’un usuari signatari, prèvia acreditació d’aquesta 
circumstància. A aquests efectes, s’ha de lliurar a la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local de Diputació de Barcelona la documentació acreditativa de la delegació, per tal 
de poder actualitzar el registre centralitzat de signataris admesos. 

 
8. Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit electrònic. 
 
9. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electrònica de 

Diputació,  
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/ 
 

El text íntegre de la convocatòria i el model d’informe de l’activitat executada per 
presentar la sol·licitud i la justificació de les subvencions es poden trobar a: 
https://www.diba.cat/web/economieslocals/reempresa. 

 
6. Revisió i esmena de tràmits 

 
1. En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de 

defectes esmenables, per no complir amb els requisits i condicions establertes per al 
tràmit, o perquè no es pugui verificar amb exactitud el compliment dels requisits i 
condicions establerts es procedirà de la següent manera: 

 
a. S’ha d’enviar a l’ens destinatari una notificació electrònica que identifiqui l’expedient 

afectat i concreti clarament el defecte. 
b. L’esmena del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb el tràmit. En 

la regulació de cada tràmit s’estableix el termini per a efectuar-la, que es comptarà 
des de l’endemà de rebre la notificació. 

 
7. Registre electrònic 

 
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del PMT, es genera un rebut 

de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i l’hora 
d’entrada al registre electrònic de Diputació de Barcelona, el número de registre 
d’entrada, així com de la resta de dades previstes a la normativa reguladora del registre 
electrònic de Diputació de Barcelona. 

 
2. Els tràmits registrats estaran disponibles a través del PMT. 

 
8. Dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació 

 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases a través del PMT (sol·licitud, esmena, 
justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de 
presentació, dirigir-se a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de 
registres de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona), on rebran 
assistència per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores.  

https://www.diba.cat/web/economieslocals/reempresa
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Prèviament caldrà consultar al web els horaris i condicions per a la presència física al 
Registre (https://www.diba.cat/web/registre). Tot això, sens perjudici de la presentació 
en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la 
resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar al Servei de Teixit Productiu 
mitjançant correu electrònic adreçat a s.teixitprod@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 
 

9. Requisits de les sol·licituds 
 

1. En el marc de la present convocatòria cada ens local només pot presentar una 
sol·licitud. 

 
2. Les persones que ocupen el càrrec d’alcalde/ssa, en el cas dels ajuntaments, de 

president/a, en el cas d’altres ens, i de secretari/ària poden signar i presentar 
sol·licituds. 

 
3. La sol·licitud vincula l’ens sol·licitant, a tots els efectes, i s’acompanyarà del model 

normalitzat que s’incorpora a la present convocatòria com a Annex 1A.  
 
4. L’import sol·licitat ha de delimitar-se en funció de l’import màxim per a cada mòdul 

previst a la base 17.3. 
 
5. La presentació de la documentació esmentada és un requisit indispensable per a 

l’admissió de la sol·licitud i la seva tramitació posterior. 
 
6. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació 

de les normes que la regulen. 
 
7. Abans de la resolució de la sol·licitud, l’ens pot tramitar electrònicament el desistiment. 

Els usuaris que poden realitzar aquest tràmit són els mateixos que poden signar i 
presentar sol·licituds. 

 
8. Els ens beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social. 
 

10. Termini per a presentar sol·licituds 
 
Els ens destinataris han de presentar la sol·licitud a través del PMT, dins el termini 
comprès entre els dies 15 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. 
 

11. Consulta i seguiment de sol·licituds 
 
1. Mitjançant el PMT es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a 

Diputació de Barcelona. 
 

https://www.diba.cat/web/registre
mailto:s.teixitprod@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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2. Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 
 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de Diputació, a efectes de determinar o no l’existència de defectes 
esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en que Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de 
defectes esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la 
sol·licitud. 

 
12. Esmena a instància de l’ens 
 
1. Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris poden esmenar les sol·licituds 

que es trobin en estat de “lliurada”. 
 
2. L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la presentació 

d’una nova sol·licitud, que serà la que es tingui en compte a tots els efectes. 
 

13. Revisió de sol·licituds i esmena 
 

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

 
2. L’ens destinatari disposa de set dies naturals des de l’endemà de rebre el requeriment 

per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense haver 
efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud. 

 
3. No s’admet la presentació, en el marc d’una esmena, de sol·licituds alienes al 

requeriment efectuat. 
 
4. El centre gestor responsable, sense necessitat de requeriment previ a l’ens sol·licitant, 

pot adoptar els criteris de revisió automàtics amb els efectes que tot seguit s’hi detallen: 
 

a. Quan es dupliquin o multipliquin sol·licituds, la sol·licitud posterior preval sobre 
l’anterior, llevat que l’ens indiqui el contrari. 

 
b. Quan se superi el nombre màxim de sol·licituds admeses, l’última sol·licitud preval 

sobre les primeres, llevat que l’ens indiqui el contrari. 
 

14. Instrucció de les sol·licituds 
 

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’iniciarà la fase d’instrucció, en la 
qual es revisarà el compliment dels requisits formals de les sol·licituds presentades i es 
valoraran, d’acord amb el que s’estableix en la base 18. 
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2. El responsable de la instrucció del procediment és la Gerència de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació, mitjançant el Servei de Teixit Productiu, sota la direcció de la 
coordinació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. 

 
15. Procediment de concessió 

 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el 
de concessió directa amb concurrència.  
 

16. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 

1. El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de quatre-cents cinquanta mil 
euros (450.000,00 €) i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries del vigent 
pressupost corporatiu i per les quanties màximes següents: 

 

a) G/30103/43300/46200, per un import de 405.000,00 euros. 

b) G/30103/43300/46700, per un import de   45.000,00 euros. 
 

2. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 

17. Import individualitzat de les subvencions 
 

1. La forma de justificació serà per mòduls d’acord amb el que s’especifica a la base 22. 
 
2. L’import de la convocatòria es repartirà entre tots els ens sol·licitants d’acord amb els 

mòduls, com a mitjà de distribució objectiva. 
 
3. La proposta de mòduls s’organitza a través de 7 mòduls variables que es justificaran i 

acreditaran per unitats físiques. Els seus imports màxims, són els següents: 
 

Mòdul Import 

Mòdul A persona reemprenedora. 60 €/unitat 

Mòdul A+ pla de Reempresa. 390 €/unitat 

Mòdul B empresa cedent. 270 €/unitat 

Mòdul B
+1

 pla de cessió simplificat. 150 €/unitat 

Mòdul B
+2

 pla de cessió. 390 €/unitat 

Mòdul C1 cas d’èxit per acompanyament a una de les parts. 450 €/unitat 

Mòdul C2 cas d’èxit per acompanyament a les dues parts. 1.170 €/unitat 

 
4. L’import de la subvenció es calcularà multiplicant l’import que per a cada mòdul 

correspongui segons el quadre anterior, pel nombre de les unitats declarades a la 
sol·licitud, fins esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. 

 
5. S’estableix que, en el cas que el nombre de mòduls efectivament executats i justificats 

sigui inferior al declarat, l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment. 
 

6. En el cas que els imports acumulats dels sol·licitants amb dret a subvenció superi el 
crèdit disponible, aquest es repartirà entre els beneficiaris prorratejant-se de forma 
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global, de manera que l’import per cada unitat de les diferents tipologies de mòduls es 
reduirà en funció de l’esmentat prorrateig. 

 
18. Instrucció i proposta de concessió 

 
1. L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 

subvencions previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de 
Promoció Econòmica i Ocupació, mitjançant el Servei de Teixit Productiu. Aquest òrgan 
verifica el compliment de les condicions o els requisits que han de reunir els sol·licitants 
per a adquirir la condició de beneficiaris. 

 
2. La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació ha d’elaborar i custodiar 

l’informe d’instrucció de les sol·licituds presentades, el qual conté l’explicació sobre la 
forma objectiva com s’han revisat i valorat les sol·licituds, la constatació del compliment 
dels requisits i els aspectes rellevants de la fase d’instrucció. 

 
3. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han de classificar en un dels 

estats següents: 
 

a. Sol·licituds estimades: aquelles que siguin objecte d’una concessió, en haver-se 
localitzat recursos disponibles per atendre-les. A aquest efecte, la sol·licitud es 
considera estimada amb l’aprovació de l’acte administratiu de concessió. 

 
b. Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits: aquelles que no siguin 

objecte d’una concessió, en no complir amb les condicions establertes en les 
presents bases. A aquest efecte, la sol·licitud es considera desestimada amb 
l’aprovació de l’acte administratiu de desestimació. 

 
c. Sol·licituds desistides: aquelles que no siguin objecte d’una concessió, en haver 

desistit d’elles l’ens sol·licitant, tant expressament com tàcitament. A aquest efecte, 
la sol·licitud es considera desistida amb l’aprovació de l’acte administratiu 
d’acceptació del desistiment. 

 
4. L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les 

subvencions serà aquell que es determini d’acord amb la normativa vigent sobre 
delegacions de competències i atribucions d’òrgans de Diputació de Barcelona. 

 
19. Resolució, notificació i règim de recursos 

 
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades 

dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
2. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 

comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
3. Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als ens 

locals interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
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4. Amb l’aprovació de la resolució de concessió s’autoritzarà i disposarà la despesa 
corresponent a l’import atorgat a cadascun dels ens locals en concepte de subvenció. 

 
5. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
6. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des 
del dia següent a la seva notificació, davant el Jutjat contenciós-administratiu de 
Barcelona. 

 
7. Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que 

l’ha dictat, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

20. Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció per part dels ens beneficiaris si en el termini de 10 
dies naturals comptats a partir de la notificació, aquests no manifesten expressament 
les seves objeccions. L’acceptació de la subvenció comportarà la conformitat, sense 
reserves, de la subvenció i les condicions amb què s’ha concedit. 
 

21. Obligacions dels beneficiaris 
 

Són obligacions dels ens beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient 
de reintegrament de la subvenció. 

 
a. Els ens perceptors de subvencions concedides per Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
b. Els ens beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització de 
l’ens sol·licitant per tal que, en el cas de resultar beneficiari, Diputació de Barcelona 
obtingui de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. 

 
c. L’ens beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
d. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 
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e. 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. 

 
22. Forma i procediment de justificació 

 
1. El termini màxim per presentar la justificació serà el dia 22 de novembre de 2022. 
 
2. La forma de justificació prevista és la dels mòduls atès que es compleixen els requisits 

previstos al Reial decret 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions: 
 
a. L’activitat subvencionable o els recursos necessaris per a la seva realització són 

mesurables en unitats físiques. 
b. Existeix una evidència o referència del valor de mercat de l’activitat subvencionable 

o, en el seu cas, dels recursos a utilitzar. 
c. L’import unitari dels mòduls es determina sobre la base d’un informe tècnic motivat 

que contempla les variables que s’han tingut en compte per la determinació dels 
mòduls, sobre la base de valors mitjans de mercat estimats. 

 
3. La justificació per mòduls permet que quant major sigui l’impacte i els resultats de 

cadascun dels punts locals Reempresa, aconseguint incorporar més empreses, i en 
conseqüència més llocs de treball salvaguardats i inversió induïda, més finançament 
s’obtingui. 

 
4. La proposta de mòduls s’organitza a través de 7 mòduls variables que es justificaran i 

acreditaran per unitats físiques.  
 

- Mòdul A. Persona reemprenedora 
- Mòdul A

+
. Pla de Reempresa 

- Mòdul B. Empresa cedent 
- Mòdul B

+1
. Pla de cessió simplificat 

- Mòdul B
+2

. Pla de cessió 
- Mòdul C1. Èxit per acompanyament a una de les parts 
- Mòdul C2. Èxit per acompanyament a les dues parts 
 
L’import de cadascun d’aquests mòduls és el que consta a la base 17.3. 
 

5. La descripció i tasques incloses a cada mòdul estan especificades a l’Annex 2. 
 

6. La justificació de les subvencions s’acompanyarà del model normalitzat que s’incorpora 
a la presents bases com a Annex 1B. 

 
7. Mitjançant la complementació d’aquest model es certificaran les dades corresponents 

als mòduls.  
 

8. Sens perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses correspondrà, 
en tot cas, a l’ens beneficiari. 
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9. El Servei de Teixit Productiu accedirà al CRM de gestió de Reempresa per tal de 
comprovar i verificar que les operacions justificades reuneixin les condicions 
necessàries i que disposen de tota la documentació adient per poder validar-les, no 
requerint-se la presentació d’aquesta documentació per part de l’ens beneficiari donat 
que Diputació en pot disposar de forma directa.  

 

La documentació acreditativa de cada ens beneficiari que hagi estat validada pel Servei 
de Teixit Productiu s'incorporarà, conjuntament amb la justificació econòmica, en un 
expedient relacionat. Aquests expedients relacionats estaran vinculats a l'expedient 
principal corresponent de l'atorgament de la subvenció. 

 

10. La documentació necessària per a l’acreditació i justificació de cada mòdul, que haurà 
d’estar disponible al CRM de gestió de Reempresa, s’especifica a l’Annex 2 d’aquestes 
bases. 

 

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

12. En cas que fos necessària alguna esmena a la justificació presentada, es durà a terme 
el tràmit de requeriment d’esmena, al qual l’ens local requerit haurà de respondre en el 
termini màxim de set dies naturals, adjuntant el fitxer en format pdf amb l’esmena 
efectuada, si s’escau. 

 

23. Forma de pagament   
 

1. El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia comprovació 
de la justificació lliurada. 

 

2. Abans del pagament l’ens beneficiari ha d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

24. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

1. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. No obstant això, seran incompatibles amb 
qualsevol altra aportació de la pròpia Diputació de Barcelona. 

 

2. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’activitat. 

 

3. Els ens beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 

25. Publicitat de les subvencions concedides 
 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de 
publicitat. Diputació de Barcelona comunicarà a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, el text de 
la convocatòria i la informació requerida per tal de publicar l’extracte de la convocatòria 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 
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26. Mesures de difusió del finançament públic 

 
Els ens beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de Diputació de Barcelona i 
la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a 
la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 

27. Causes de reintegrament 
 

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació o de la revisió de la subvenció, quan l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’ens beneficiari estarà obligat a 
reintegrar l’excés. 

 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’ens beneficiari que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit 
la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
28. Infraccions i sancions 

 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el Títol IV del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que el desenvolupa, i al Títol 
XIV de la Ordenança General de Subvencions de Diputació de Barcelona. 
 

29. Protecció de dades 
 

1. Diputació de Barcelona i els ens destinataris han de complir els requeriments previstos 
a la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en particular, l’establert en 
el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en 
endavant RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garanties dels drets digitals (en endavant LOPDGDD). 

 
2. L’ens sol·licitant autoritza a Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, 

per subencarregar a un tercer la realització d’aquells tractaments de dades que siguin 
necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions pròpies de l’objecte 
de cada subvenció sol·licitada, així com també, per a la realització d’estudis i enquestes 
sobre el grau de satisfacció del servei objecte de la subvenció. Tanmateix, Diputació de 
Barcelona vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el subencarregat 
respectant les obligacions fixades a l’article 28 del RGPD i a l’article 33 de la 
LOPDGDD. 

 
3. Així mateix autoritza a l’encarregada del tractament a dur a terme, únicament per als 

usuaris assignats a l’actuació concreta, el tractament en dispositius portàtils, a tractar 
les dades als seus locals o fora d’aquests i dels del responsable, en virtut de la 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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necessitat de l’actuació; l’entrada i sortida de suports i documents que continguin dades 
personals, incloent-hi els annexos als correus-e, fora dels locals del responsable; 
tractar les dades als seus locals. 

 

4. Diputació de Barcelona tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit 
amb el subencarregat per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del 
subencarregat i els tractaments afectats. 

 

5. En cas que l’ens local actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o 
privades) i Diputació de Barcelona, es considerarà que actua en condició 
d’encarregada del tractament i que disposa de l’autorització dels diferents responsables 
dels tractaments, en els termes previstos a l’article 28.2 del RGPD per al subencàrrec a 
la Diputació. 

 
6. Els servidors on es tractaran les dades personals i els serveis associats es trobaran a 

les instal·lacions de Diputació de Barcelona. No obstant, en el cas que s’hagin 
d’externalitzar aquests serveis es realitzaran dintre del territori de la UE, i amb respecte 
a la normativa de contractes del sector públic. 

 
7. El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions 

següents: 
 

a. Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades 
per a la realització de les actuacions previstes en l’objecte de les bases i per a la 
realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels serveis oferts. 

 
b. Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures 

tècniques i organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al 
risc, dels sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de 
caràcter personal, per a: 

 
 Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 

sistemes i serveis de tractament. 
 Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 

d'incident físic o tècnic. 
 Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 

organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 
 Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

 
c. Garantint que les persones autoritzades per tractar dades personals: 

 
 Es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a 

complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los 
convenientment; 

 Mantenen el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagin tingut accés en virtut del corresponent encàrrec, fins i tot després 
que en finalitzi l’objecte; 

 Han rebut formació en matèria de protecció de dades. 
 En el cas de violació de seguretat de les dades personals Diputació de Barcelona 

informarà el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol 
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cas abans del termini màxim de 48h, i a través del Delegat de Protecció de 
Dades (DPD), de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu 
càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant 
per documentar i comunicar la incidència. Aquesta notificació no serà necessària 
quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc 
per als drets i les llibertats de les persones físiques. 

 Un cop finalitzat el període d’autorització, Diputació de Barcelona procedirà a la 
devolució i/o destrucció (segons s’estableixi en el moment d’inici dels treballs) de 
les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs 
realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre la o les subencarregades. 

 En cas necessari, en virtut de les característiques de cada actuació sol·licitada, 
el Delegat de Protecció de Dades de Diputació de Barcelona juntament amb la 
persona DPD de l’ens sol·licitant adaptaran les presents clàusules al cas concret. 

 
8. Respecte les subvencions atorgades en el marc de les presents bases, els ens 

destinataris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de la despesa, en els 
termes previstos en les bases i en els formularis corresponents, fent cessió de les 
mateixes a Diputació de Barcelona per al seguiment i control de l’execució de l’ajut. 

 
9. Els ens destinataris tindran a disposició de Diputació de Barcelona els documents 

originals que es requereixin per tal de poder fer-ne consulta, en el cas que es cregui 
necessari, i/o ampliar la informació a efectes de la justificació de la despesa. 

 
10. En qualsevol cas, les dades personals facilitades, en aquest cas, respectaran el principi 

de minimització de les dades (adequades, pertinents i actualitzades) per a la finalitat de 
seguiment i control de l’ajut. 

 
11. Les dades personals facilitades pels destinataris de l’actuació a Diputació de Barcelona 

es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i 
justificació de la concessió de les subvencions de la present convocatòria, en virtut 
d’una missió d’interès públic, i en les obligacions legals que té com a responsable, i 
seran conservades de manera indefinida al corresponent expedient amb finalitats de 
gestió documental i arxiu. Les dades seran cedides a altres administracions davant les 
que s’hagi de justificar la despesa i quan una llei així ho prevegi. Concretament, per a 
les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions.  

 
12. L’exercici dels drets d’accés a la informació i la resta de drets, en els termes  

inclosos a la legislació vigent, es pot exercir a través de la Seu  
electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp 
o presencialment o per correu al Registre general, Rambla de Catalunya, 126 – 08008 
Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document identificatiu. 

 
13. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les dades 

personals, Diputació de Barcelona habilita la bústia dpd@diba.cat. Així mateix, es pot 
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(APDCAT) a http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
mailto:dpd@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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30. Règim jurídic supletori 

 
1. En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 
de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general 
de subvencions de Diputació de Barcelona, les Bases d'execució del Pressupost 
general per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de legislació concordant, 
així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
ANNEX 1A. Model d’informe de l’activitat executada per presentar la sol·licitud  
 
Annex 1A.1 Modalitat d’execució: a càrrec del propi ens destinatari, sense o amb 
externalització total o parcial de l’execució 
 
Dades identificatives 
Nom de l’ens destinatari:    NIF: 
Nom de l’actuació: Reempresa 2022 
 
Aportació de Diputació de Barcelona: 
 
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
Servei de Teixit Productiu 
Programa Reempresa 
 
Resum i identificació de les activitats justificades: 
 

Mòdul 
Import màxim 

a sol·licitar 
per unitat 

Nombre 
d’unitats 

Codis CRM 
Import 

total per 
mòdul 

Mòdul A persona reemprenedora. 60 €/unitat    

Mòdul A+ pla de Reempresa. 390 €/unitat    

Mòdul B empresa cedent. 270 €/unitat    

Mòdul B
+1

 pla de cessió simplificat. 150 €/unitat    

Mòdul B
+2

 pla de cessió. 390 €/unitat    

Mòdul C1 cas d’èxit per 
acompanyament a una de les parts. 

450 €/unitat  
 

 

Mòdul C2 cas d’èxit per 
acompanyament a les dues parts. 

1.170 €/unitat  
 

 

   Import total  
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Annex 1A.2. Modalitat d’execució: per encàrrec a un ens instrumental o que integri el sector 
públic de l’ens 
 
Dades identificatives 
Nom de l’ens destinatari:       NIF: 
Nom de l’actuació: Reempresa 2022 
 
Ens que ha executat l’actuació:      NIF: 
 
Aportació de Diputació de Barcelona: 
 
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
Servei de Teixit Productiu 
Programa Reempresa 
 
Resum i identificació de les activitats justificades: 
 

Mòdul 
Import màxim 

a sol·licitar 
per unitat 

Nombre 
d’unitats 

Codis CRM 
Import 

total per 
mòdul 

Mòdul A persona reemprenedora. 60 €/unitat    

Mòdul A+ pla de Reempresa. 390 €/unitat    

Mòdul B empresa cedent. 270 €/unitat    

Mòdul B
+1

 pla de cessió simplificat. 150 €/unitat    

Mòdul B
+2

 pla de cessió. 390 €/unitat    

Mòdul C1 cas d’èxit per 
acompanyament a una de les parts. 

450 €/unitat  
 

 

Mòdul C2 cas d’èxit per 
acompanyament a les dues parts. 

1.170 €/unitat  
 

 

   Import total  

 
 

ANNEX 1B. Model per a la justificació 
 
Annex 1B.1 Modalitat d’execució: a càrrec del propi ens destinatari, sense o amb 
externalització total o parcial de l’execució 
 
Dades identificatives 
Nom de l’ens destinatari:    NIF: 
Nom de l’actuació: Reempresa 2022 
 
Aportació de Diputació de Barcelona: 
 
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
Servei de Teixit Productiu 
Programa Reempresa 
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Faig constar que, 
 

- L’ens destinatari ha realitzat o ha externalitzat total o parcialment la realització de les 
activitats recollides en aquesta relació. 

- Les activitats relacionades s’han realitzat amb compliment del que regula l’acord de 
concessió de la subvenció, en el període d'execució establert. 

- La quantia de l'aportació efectuada per Diputació de Barcelona conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no supera el seu cost total. 

- Aquest ens té arxivats i a disposició de Diputació de Barcelona tots els documents 
originals justificatius, així com dels ingressos que financen l'actuació i seran conservats 
per un període no inferior als 6 anys. 

- L'actuació ha comptat, amb la corresponent identificació de la col·laboració de Diputació 
de Barcelona, en els termes establerts en les bases de la convocatòria. 

- L'ens destinatari està al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social. 

 
Resum de les activitats justificades: 
 

Mòdul 
Import màxim 

a sol·licitar 
per unitat 

Nombre 
d’unitats 

Import 
total per 
mòdul 

Mòdul A persona reemprenedora. 60 €/unitat   

Mòdul A+ pla de Reempresa. 390 €/unitat   

Mòdul B empresa cedent. 270 €/unitat   

Mòdul B
+1

 pla de cessió simplificat. 150 €/unitat   

Mòdul B
+2

 pla de cessió. 390 €/unitat   

Mòdul C1 cas d’èxit per 
acompanyament a una de les parts. 

450 €/unitat   

Mòdul C2 cas d’èxit per 
acompanyament a les dues parts. 

1.170 €/unitat   

  
Import 

total 
 

 
Identificació de les activitats justificades: 
 

Mòdul 
Nombre 
d’unitats 

Codis CRM 

Mòdul A persona reemprenedora.   

Mòdul A+ pla de Reempresa.   

Mòdul B empresa cedent.   

Mòdul B
+1

 pla de cessió 
simplificat. 

  

Mòdul B
+2

 pla de cessió.   

Mòdul C1 cas d’èxit per 
acompanyament a una de les 
parts. 

  

Mòdul C2 cas d’èxit per 
acompanyament a les dues parts. 
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Activitats portades a terme: 
 

Tots els apartats són d'obligatori emplenament a excepció d'aquells assenyalats com 
“opcional” i d'aquells assenyalats amb “*”, que només pertoquen en cas de 
supramunicipalitat. 

 

Activitat Quantitat Descripció 

Participació en accions 
formatives (formació inicial, 
avançada i càpsules 
especialitzades) 

(núm. de tècnics/ques) (indicar nom i cognoms dels 
assistents) 

Contactes amb els CLSE del 
teu àmbit supramunicipal 

(núm. de contactes)* (indicar quins CLSE i 
descriure mitjà)* 

Prescriptors identificats (indicar-ne el nom) 

Accions de dinamització de 
prescriptors 

(núm. d'accions) (descriure accions) 

Accions amb reemprenedors 
potencials (sessions 
informatives grupals i altres) 

(núm. d'accions) (descriure accions) 

Visites a cedents potencials (núm. de visites) (descriure visites) 

Accions de comunicació 
(campanyes comercials, 
emissió de notes de premsa, 
difusió de testimonials i 
entrevistes, etc.) 

(núm. d'accions) (descriure accions i mitjà de 
comunicació -premsa, ràdio, 
TV, web, xarxes socials-) 

Organització, contribució i 
participació en la Matinal 

(Sí/No) (Descriure rol i activitats per 
al desenvolupament de la 
Matinal) 

Altres activitats (opcional) (opcional) 

 
Personal propi dedicat a les activitats: 
 

Període de 
justificació 

Nom i 
cognoms 

DNI o NIE 
Categoria 
professional 

% dedicació en relació al 
període de justificació 

     

     

     

     

 
Annex 1B.2. Modalitat d’execució: per encàrrec a un ens instrumental o que integri el sector 
públic de l’ens 
 
Dades identificatives 
Nom de l’ens destinatari:       NIF: 
Nom de l’actuació: Reempresa 2022 
 
Ens que ha executat l’actuació:      NIF: 
Aportació de Diputació de Barcelona: 
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Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
Servei de Teixit Productiu 
Programa Reempresa 
 
Faig constar que, 
 

- L'ens que ha executat l’actuació té la consideració de mitjà propi de l’ens destinatari, de 
conformitat amb la normativa en matèria de règim jurídic del sector públic i de 
contractació vigent. 

- La matèria objecte de l'ajut forma part de l'àmbit d'actuació de l'ens que ha executat 
l’actuació, d'acord amb els seus estatuts. 

- L'ens destinatari ha transferit a l'ens executor l'import de                      per a l'execució de 
l'actuació. 

- L'ens executor ha certificat el reconeixement de les obligacions recollides en aquesta 
relació. 

- Les activitats relacionades s’han realitzat amb compliment del que regula l’acord de 
concessió de la subvenció, en el període d'execució establert. 

- La quantia de l'aportació efectuada per Diputació de Barcelona conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament de l'actuació, no supera el seu cost total. 

- L’ens executor ha certificat que té arxivats i a disposició de Diputació de Barcelona tots 
els documents originals justificatius, així com dels ingressos que financen l'actuació i 
seran conservats per un període no inferior als 6 anys. 

- L'actuació ha comptat, amb la corresponent identificació de la col·laboració de Diputació 
de Barcelona, en els termes establerts en les bases de la convocatòria. 

- L'ens destinatari està al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social. 

 
Resum de les activitats justificades: 
 

Mòdul 
Import màxim 

a sol·licitar 
per unitat 

Nombre 
d’unitats 

Import 
total per 
mòdul 

Mòdul A persona reemprenedora. 60 €/unitat   

Mòdul A+ pla de Reempresa. 390 €/unitat   

Mòdul B empresa cedent. 270 €/unitat   

Mòdul B
+1

 pla de cessió simplificat. 150 €/unitat   

Mòdul B
+2

 pla de cessió. 390 €/unitat   

Mòdul C1 cas d’èxit per 
acompanyament a una de les parts. 

450 €/unitat   

Mòdul C2 cas d’èxit per 
acompanyament a les dues parts. 

1.170 €/unitat   

  
Import 

total 
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Identificació de les activitats justificades: 
 

Mòdul 
Nombre 
d’unitats 

Codis CRM 

Mòdul A persona reemprenedora.   

Mòdul A+ pla de Reempresa.   

Mòdul B empresa cedent.   

Mòdul B
+1

 pla de cessió 
simplificat. 

  

Mòdul B
+2

 pla de cessió.   

Mòdul C1 cas d’èxit per 
acompanyament a una de les 
parts. 

  

Mòdul C2 cas d’èxit per 
acompanyament a les dues parts. 

  

 
Activitats portades a terme: 

 

Tots els apartats són d'obligatori emplenament a excepció d'aquells assenyalats com 
“opcional” i d'aquells assenyalats amb “*”, que només pertoquen en cas de 
supramunicipalitat. 

 

Activitat Quantitat Descripció 

Participació en accions 
formatives (formació inicial, 
avançada i càpsules 
especialitzades) 

(núm. de tècnics/ques) (indicar nom i cognoms dels 
assistents) 

Contactes amb els CLSE del 
teu àmbit supramunicipal 

(núm. de contactes)* (indicar quins CLSE i 
descriure mitjà)* 

Prescriptors identificats (indicar-ne el nom) 

Accions de dinamització de 
prescriptors 

(núm. d'accions) (descriure accions) 

Accions amb reemprenedors 
potencials (sessions 
informatives grupals i altres) 

(núm. d'accions) (descriure accions) 

Visites a cedents potencials (núm. de visites) (descriure visites) 

Accions de comunicació 
(campanyes comercials, 
emissió de notes de premsa, 
difusió de testimonials i 
entrevistes, etc.) 

(núm. d'accions) (descriure accions i mitjà de 
comunicació -premsa, ràdio, 
TV, web, xarxes socials-) 

Organització, contribució i 
participació en  la Matinal 

(Sí/No) (Descriure rol i activitats per 
al desenvolupament de la 
Matinal) 

Altres activitats (opcional) (opcional) 
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Personal propi dedicat a les activitats: 

 
 

ANNEX 2. Descripció dels mòduls. 
 
La proposta de mòduls s’organitza a través de 7 mòduls variables que es justificaran i 
acreditaran per unitats físiques: 
 
- Mòdul A. Persona reemprenedora 
- Mòdul A

+
. Pla de Reempresa 

- Mòdul B. Empresa cedent 
- Mòdul B

+1
. Pla de cessió simplificat 

- Mòdul B
+2

. Pla de cessió 
- Mòdul C1. Èxit per acompanyament a una de les parts 
- Mòdul C2. Èxit per acompanyament a les dues parts 
 
Tasques comunes a tots els mòduls 
 
Seguidament es descriuen quines són les tasques comunes a realitzar per a tots els mòduls: 
 
Apoderament del personal tècnic 
- Participació en la formació inicial amb especial èmfasis en la realització de casos pràctics 

i la formació en el sistema de gestió de la informació del programa. 

- Participació en la formació avançada en temàtica especialitzada com la valoració 
d’empreses, assistència a processos de negociació o utilització dels contractes de 
compravenda. 

- Participació en les càpsules especialitzades entre personal tècnic entorn d’una temàtica 
concreta. Anàlisis de les millors pràctiques i proposta de millores conjuntes. 

- Participació en altres formacions i capacitacions necessàries per a millorar la qualitat i els 
resultats del servei. 

 
Gestió i monitorització de l’activitat 
- Gestió de la informació i la documentació relativa a les persones reemprenedores i 

empreses cedents per tal de configurar correctament les propostes de justificació dels 
diferents mòduls variables. Elaboració de la proposta de justificació i validació interna del 
punt local Reempresa. 

- Despeses generals de personal associades a la gestió i monitorització. 
 

Període de 
justificació 

Nom i 
cognoms 

DNI o NIE 
Categoria 
professional 

% dedicació en relació al 
període de justificació 
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Difusió i sensibilització 
- Accions de prescripció del servei dins del propi punt local Reempresa que contemplen 

reunions amb departaments o àrees implicades en derivar directament persones 
reemprenedores i/o empreses cedents tals com comerç, ocupació, fires i mercats, 
consolidació d’empreses, etc. 

- Accions de prescripció amb entitats externes al punt local Reempresa i amb abast 
supramunicipal, tals com associacions de comerciants, col·lectiu de gestories, oficines 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, entitats patronals locals, entitats financeres, gremis, 
etc. 

- Prescripció, si s’escau, amb altres ens locals existents dins de l’àmbit de la 
supramunicipalitat, això contempla les accions de difusió realitzades a ens locals no 
participants i emmarcats en cada supramunicipalitat. 

- Contribució en l’organització i realització de la Matinal de la Reempresa per tal de 
realitzar l’activitat de networking i posada en contacte de persones reemprenedores amb 
empreses cedents. 

- Atenció de les potencials persones reemprenedores i empreses cedents de part d’altres 
serveis del punt local Reempresa abans de la derivació al personal tècnic de 
Reempresa. 

- Accions de difusió, comunicació, emissió de notes de premsa, redacció de testimonials, 
manteniment i actualització de l’activitat de Reempresa a les xarxes socials del punt local 
Reempresa, etc. 

- Accions comercials directes realitzades pel punt local Reempresa amb l’objectiu de la 
informació i captació d’empreses cedents a través del contacte i visita a les empreses de 
l’àmbit territorial d’actuació. 

 
Tasques específiques a cada mòdul 
 
A més de les tasques comunes a tots els mòduls, hi ha tasques específiques per a cada 
tipus de mòdul: 
 
Mòdul A. Persona reemprenedora 
 
Aquest mòdul té en compte a cada persona reemprenedora correctament atesa i 
incorporada al mercat de la Reempresa. Aquesta persona reemprenedora ha de ser atesa 
pel personal tècnic donat d’alta al CRM de gestió de Reempresa, en una o més reunions. 
L’atenció d’aquesta persona reemprenedora conté, com a mínim, l’explicació del servei, la 
presentació del Centre de Reempresa de Catalunya, la presentació del diagrama de procés 
de Reempresa i l’alta al CRM. 
 
La principal tasca a realitzar és: 
 
Alta al CRM 
- El primer contacte amb la persona interessada on s’aprofita per explicar les 

característiques del servei i requisits d’entrada. 

- El dia i hora convingut, realització de la reunió de presa de contacte de la persona 
reemprenedora, per donar-la d’alta en el sistema. A l’acabar es genera un codi únic i 
inequívoc per aquesta persona. Aquest projecte Reempresa és automàticament assignat 
al tècnic/a que el dona d’alta i al punt local Reempresa al que pertany. 
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- Durant la reunió el tècnic/a recull les dades de la persona reemprenedora, copsa les 
seves preferències a l’hora de cercar una empresa, les seves capacitats i habilitats, la 
seva formació i la capacitat financera, entre d’altres, i les introdueix al CRM. 

 
Acreditació del mòdul A. Persones reemprenedores 
Es considerarà com a necessari per acreditar aquest mòdul: 

- Document de consentiment de tractament i incorporació de les dades personals (RGPD) 
amb nom de la persona reemprenedora, signatura, número de DNI, data del dia de la 
reunió d’alta al CRM i codi únic i inequívoc associat a la persona reemprenedora. 

 
D’altra banda caldrà tenir present que: 
 

- Per a aquest mòdul, un codi associat a una persona reemprenedora només podrà ser 
acreditat una sola vegada. 

- Un mateix DNI només es podrà utilitzar per l’acreditació de més d’un codi de persona 
reemprenedora en el cas que estiguin associats a projectes amb característiques 
diferents. 

- Només podran ser acreditats codis referents a persones reemprenedores donades d’alta 
al CRM entre els dies 1 de setembre de 2021 i 30 de setembre de 2022, ambdós 
inclosos. 

- En cas de no acreditar cap cas d’èxit durant un període justificatiu, es podran acreditar 
un màxim de 40 codis associats a persones reemprenedores en el mateix període 
justificatiu. 

- En cas d’acreditar un o més casos d’èxit durant un període justificatiu, es podran 
acreditar un màxim de 40 codis associats a persones reemprenedores per cada cas 
d’èxit acreditat en el mateix període justificatiu. 

 
Mòdul A

+
. Pla de Reempresa 

 
Aquest mòdul es refereix a l’assessorament dut a terme pel personal tècnic en la realització 
del pla de Reempresa a una persona reemprenedora que forma part d’un cas d’èxit. El pla 
de Reempresa és un document que s’orienta a analitzar la viabilitat de la transmissió 
empresarial i haurà de seguir un guió proposat per Diputació de Barcelona o tenir un 
contingut mínim assimilable a aquest guió (veure Annex 3). Només podran ser acreditats els 
plans de Reempresa associats a persones reemprenedores que hagin acabat amb èxit un 
procés de compravenda, tant si l’empresa cedent i la persona reemprenedora formen part 
de Reempresa com si només en forma part la persona reemprenedora. L’assessorament i 
tutoria del mateix la realitza el personal tècnic titular d’aquesta persona reemprenedora. 
 
La principal tasca a realitzar és: 
 
Assessorament en el pla de Reempresa 
Assessorament en la redacció i elaboració del pla de Reempresa a través de diferents 
tutories. A la primera tutoria el personal tècnic lliura la guia de la persona reemprenedora 
que conté el guió per l’elaboració del document. El document constitueix un pla de viabilitat 
adreçat a la compra del negoci concret avaluat. 
 

Acreditació del mòdul A
+
. Pla de Reempresa 

Es considerarà com a necessari per acreditar aquest mòdul: 
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- El document de pla de Reempresa finalitzat amb el codi únic i inequívoc de cas d’èxit, la 

data de compravenda i la signatura de la persona reemprenedora. 
 
D’altra banda caldrà tenir present que: 
 

- Per cada cas d’èxit, només es podrà acreditar un Pla de Reempresa. 
- La data de finalització del Pla de Reempresa ha de ser entre els dies 1 de setembre de 

2021 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. 
 
Mòdul B. Empresa cedent 
 
Aquest mòdul té en compte a cada empresa cedent correctament atesa i incorporada al 
mercat de la Reempresa. Aquesta empresa cedent ha de ser atesa pel personal tècnic 
donat d’alta al CRM de gestió de Reempresa, en una o més reunions presencials. L’atenció 
d’aquesta empresa cedent, conté com a mínim, l’explicació del servei, la presentació del 
Centre de Reempresa de Catalunya, la presentació del procés de Reempresa i l’alta al 
CRM. 
 
Les dues principals tasques a realitzar són: 
 
Alta al CRM 
- Trucada telefònica o correu electrònic per realitzar el primer contacte amb la persona 

interessada on s’expliquen les característiques del servei i requisits d’entrada. Cita per 
dur a terme una reunió amb la persona o persones interessades. Prèviament a la reunió 
se li fa saber a l’empresa cedent la llista de documentació que serà necessària per poder 
publicar el seu anunci de cessió al mercat de Reempresa. 

- El dia i hora convingut, realització de la reunió anomenada presa de contacte de 
l’empresa cedent, per donar d’alta en el sistema a l’empresa cedent. A l’acabar es genera 
un codi únic i inequívoc per aquest usuari. Aquest projecte cedent és automàticament 
assignat al tècnic/a que el dona d’alta i al punt local Reempresa al que pertany. 

- Durant la reunió el tècnic/a recull les dades de la persona i empresa cedent, identifica el 
sector, l’activitat i la trajectòria de l’empresa. Es coneix el producte o servei prestat per 
l’empresa, el seu mercat, es comparteix informació sobre treballadors, local d’activitat, 
clients, proveïdors, facturació, oferta de cessió i finalment el rang del preu de cessió 
aproximat. 

- El tècnic/a que realitza la presa de contacte a un cedent passa a ser a partir d’aquest 
moment el referent d’aquest cedent i gestionarà en el futur els interessos que rebi per 
aquest cedent de qualsevol persona reemprenedora. 

 
Valoració de l’empresa 
- En molts casos l’empresa cedent desconeix el valor de la seva empresa i en 

conseqüència desconeix el preu que n’ha de demanar o bé necessita contrastar aquesta 
valoració. En aquest punt, es realitza un exercici objectiu de valoració de l’empresa a 
través dels diferents mètodes comunament acceptats per la valoració d’empreses 
cedents, entre els que hi trobem mètodes estàtics (valor comptable i valor comptable 
ajustat), els mètodes dinàmics (descompte de fluxos de caixa) i altres mètodes com són 
els múltiples i els mixtos. 
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Acreditació del mòdul B. Empreses cedents 
Per a totes les empreses cedents, es considerarà com a necessari per acreditar aquest 
mòdul: 
 

- Document de consentiment de tractament i incorporació de les dades personals (RGPD) 
amb nom de la persona principal vinculada al projecte cedent, signatura, número de DNI, 
data del dia de la reunió d’alta al CRM i codi únic i inequívoc associat al projecte cedent. 

- Contracte de lloguer, en els casos en els quals l’empresa cedent desenvolupi l’activitat 
en un local en règim de lloguer. 

- Llicència d'activitats o document comprovant de l'activitat del local, en els casos en els 
quals l’activitat requereixi d’aquesta documentació. 

 
Addicionalment per als autònoms, es considerarà com a necessari per acreditar aquest 
mòdul: 
 
- IRPF (model 100 o 4t. trimestre dels models 130 o 131), mínim del darrer any. 

 
Addicionalment per a les societats mercantils, es considerarà com a necessari per acreditar 
aquest mòdul: 

- Escriptures de constitució. 

- Impost de Societats (model 200), mínim del darrer any. 
 

D’altra banda caldrà tenir present que: 
 
- Per a aquest mòdul, un codi associat a un projecte cedent només podrà ser acreditat una 

sola vegada. 

- Un mateix DNI no es podrà utilitzar per l’acreditació de més d’un codi PC, a no ser que 
correspongui a una altra empresa associada a la mateixa persona cedent. 

- Només podran ser acreditats codis referents a projectes cedents donats d’alta al CRM 
entre els dies 1 de setembre de 2021 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. 

  
Mòdul B

+1
. Pla de cessió simplificat 

 
Aquest mòdul es refereix a l’assessorament dut a terme pel personal tècnic del punt local 
Reempresa en l’elaboració del pla de cessió simplificat a una empresa cedent. Aquest 
document s’orienta a presentar, de forma simplificada, l’activitat i estructura de l’empresa 
cedent i haurà de seguir un guió proposat per Diputació de Barcelona o tenir un contingut 
mínim assimilable a aquest guió (veure Annex 4). L’assessorament i tutoria del mateix la 
realitza el personal tècnic titular d’aquesta empresa cedent. 
 
La principal tasca a realitzar és: 
 
Assessorament en el pla de cessió simplificat 
Reunions d’assessorament en la redacció i elaboració del pla de cessió simplificat a través 
de diferents tutories. A la primera sessió el tècnic lliura la guia del cedent que conté el guió 
per l’elaboració del document. El document constitueix un resum sobre la situació actual de 
l’empresa (mercat, organigrama, facturació, estudi de costos i projecció futura de l’empresa) 
que servirà de presentació i recopilació de dades pels futurs processos que aquesta 
empresa cedent tingui. 
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Acreditació del mòdul B

+1
. Pla de cessió simplificat 

Es considerarà com a necessari per acreditar aquest mòdul: 
 

- Document del pla de cessió simplificat finalitzat amb identificació del codi únic i inequívoc 
associat a l’empresa cedent, data de finalització i la signatura de la persona principal 
vinculada al projecte cedent. 

 
D’altra banda caldrà tenir present que: 

- Només podrà ser acreditat un pla de cessió per codi de projecte cedent. 
- La data de finalització del pla de cessió haurà de ser entre els dies 1 de setembre de 

2021 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. 

- Un pla de cessió simplificat no podrà acreditar-se addicionalment com a B
+1

 a un pla de 
cessió ja acreditat com a B

+2
. 

 
Mòdul B

+2
. Pla de cessió 

 
Aquest mòdul es refereix a l’assessorament dut a terme pel personal tècnic del punt local 
Reempresa en l’elaboració del pla de cessió a una empresa cedent. Aquest document 
s’orienta a presentar, de forma completa i detallada, l’activitat, estructura i evolució de 
l’empresa cedent i haurà de seguir un guió proposat per Diputació de Barcelona o tenir un 
contingut mínim assimilable a aquest guió (veure Annex 5). L’assessorament i tutoria del 
mateix la realitza el personal tècnic titular d’aquesta empresa cedent. 
 
La principal tasca a realitzar és: 
 
Assessorament en el pla de cessió 
Reunions d’assessorament en la redacció i elaboració del pla de cessió a través de diferents 
tutories. A la primera sessió el tècnic/a lliura la guia del cedent que conté el guió per la 
elaboració del document. El document constitueix una presentació completa de la trajectòria 
de l’empresa, la seva descripció actual i una projecció qualitativa i quantitativa dels 
principals indicadors econòmics i comercials i servirà de presentació i recopilació de dades 
pels futurs processos que aquesta empresa cedent tingui. 
 

Acreditació del mòdul B
+2

. Pla de cessió 
Es considerarà com a necessari per acreditar aquest mòdul: 

- Document del pla de cessió finalitzat amb identificació del codi únic i inequívoc associat a 
l’empresa cedent, data de finalització i la signatura de la persona principal vinculada al 
projecte cedent. 

 
D’altra banda caldrà tenir present que: 
 

- Només podrà ser acreditat un pla de cessió per codi de projecte cedent. 
- La data de finalització del pla de cessió haurà de ser entre els dies 1 de setembre de 

2021 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. 

- Un pla de cessió no podrà acreditar-se addicionalment com a B+2 a un pla de cessió 
simplificat ja acreditat com a B+1. 
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Mòdul C1. Èxit per acompanyament a una de les parts 
 
Aquest mòdul significa la consecució de la Reempresa d’Èxit mitjançant l’acompanyament a 
una de les parts en el procés de compravenda. Es considerarà exclusivament 
l’acompanyament a una persona reemprenedora o a una empresa cedent correctament 
introduïdes al CRM de Reempresa. La part ha de ser acompanyada en el procés de 
negociació i tancament dels acords definitius de compravenda. Aquest acompanyament ha 
de ser prestat pel personal tècnic encarregat de gestionar la persona reemprenedora o 
l’empresa cedent. 
 
Les tasques més importants a realitzar són: 
 
Cerca proactiva 
- Per tal d’aconseguir casos d’èxit, el tècnic/a d’un usuari realitza periòdicament una cerca 

proactiva d’empreses cedents o projectes reemprenedors que puguin ser del seu interès. 
El fruit d’aquesta cerca són propostes de projectes coincidents amb les preferències 
indicades per la persona reemprenedora o l’empresa cedent, que serveixen per l’inici de 
processos. 

 
Acompanyament en la negociació 
- Assistència tècnica en la preparació de les negociacions entre les parts. Serveix perquè 

l’usuari conegui amb més profunditat el procés de transmissió i pugui dur a terme una 
valoració de l’oferta de cessió o de reemprenedoria. També es posa èmfasis en la 
valoració econòmica i quantificació exacte de les mercaderies si s’escau. 

- El personal tècnic ajuda i proposa mètodes de treball, aporta informació de context i resol 
dubtes concrets que la part pugui tenir. A mesura que l’acord i les voluntats de les parts 
es vagin concretant, el personal tècnic posarà sobre la taula les diferents maneres de 
formalitzar l’acord. 

 
Carta d’intencions 
- El personal tècnic posa a disposició de l’usuari un document per formalitzar els acords 

verbals assolits però sense establir un pacte vinculant. La carta d’intencions és un 
document formal però que no té cap pagament associat i que serveix per establir les 
bases de cara al futur acord (contracte de compravenda) i anotar els acords als que s’ha 
arribat fins al moment i el calendari d’actuacions. 

- Aquest document no representa cap mena de reserva o dret de compra sinó que 
merament estableix un punt d’inflexió a partir de la signatura del qual es confereix 
exclusivitat a les parts, abstenint-se les dues parts d’iniciar o mantenir negociacions amb 
altres. 

- El personal tècnic registra degudament al CRM les reunions, així com els acords assolits 
per dur a terme un seguiment del procés. 

 
Signatura del contracte d’arres – contracte de compravenda 
- Un cop les parts desitgin formalitzar els seus pactes i en funció de la tipologia de 

compravenda (actius, activitat o participacions), el tècnic proposa un model de contracte 
de compravenda per tal que es completi el procés de negociació. Les parts poden ser 
assessorades en tot moment pels seus gestors o advocats. En cas que l’usuari desitgi 
realitzar un pas previ en forma de paga i senyal o reserva (arres) el personal tècnic 
proposa la redacció i signatura d’un contracte d’arres. 
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- El personal tècnic registra degudament al CRM les reunions i n’adjunta tots aquells 
documents o contractes que les parts signin de cara a donar formalitat al seu acord. 
Inclou la tasca creació de la fitxa de Reempresa d’Èxit al CRM. 

 
Acreditació del mòdul C1. Èxit per acompanyament a una de les parts 
Es considerarà com a necessari per acreditar aquest mòdul: 
 
- Acreditació de la transmissió empresarial mitjançant algun dels següents documents 

referits a un determinat codi únic i inequívoc associat al cas d’èxit i amb la data 
corresponent: contracte de compra-venda o l’equivalent document notarial, declaració 
responsable de l’esdeveniment de la transmissió empresarial signada per totes les parts 
o canvi de nom de la llicència. 

 
D’altra banda caldrà tenir present que: 
 

- Un codi de cas d’èxit només podrà ser acreditat una sola vegada. 
- Només podran ser acreditats els codis de casos d’èxit amb data de creació entre els dies 

1 de setembre de 2021 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. 

- La data d’alta al CRM de la part acompanyada haurà de ser, com a mínim, una setmana 
anterior a la data de la transmissió empresarial. 

- Un cas d’èxit per acompanyament a les dues parts (C2) no podrà acreditar-se 
addicionalment a un cas d’èxit per acompanyament a una de les parts (C1) ja acreditat. 

 
Mòdul C2. Reempresa d’èxit per acompanyament a les dues parts 
 
Aquest mòdul significa la consecució de la Reempresa d’Èxit mitjançant l’acompanyament a 
les dues parts en tot el procés de compravenda. L’acompanyament a les parts es 
considerarà exclusivament entre una persona reemprenedora i una empresa cedent 
correctament introduïdes al CRM de Reempresa. Les parts han d’haver estat 
acompanyades en el procés de negociació i tancament dels acords definitius de 
compravenda. Aquest acompanyament ha de ser prestat pel personal tècnic encarregat de 
gestionar el procés entre les parts de manera presencial, tasca que s’adjudica al tècnic 
responsable de l’empresa cedent. 
 
Les tasques més importants a realitzar prèviament a la posada en contacte de les parts són: 
 
Publicació de l’anunci del cedent 
- Per tal d’aconseguir casos d’èxit, és necessari la publicació d’anuncis dels cedents. La 

redacció i publicació de l’anunci cedent a la web de Reempresa la realitza el tècnic/a de 
l’empresa cedent una vegada ha comprovat la coherència del discurs de la persona 
usuària amb la documentació aportada. Aquesta documentació és obligatòria per tots els 
cedents a l’hora de publicar el seu anunci. 

- Des del moment en que es publica l’anunci fins que es produeix la transmissió 
empresarial, el tècnic/a de l’empresa cedent comprova i actualitza les dades de l’anunci 
publicat (preu, fotos, etc.). 

 
Cerca reactiva 
- Si l’usuari ha detectat, previ a la reunió, algun màtxing potencial del seu interès al mercat 

Reempresa, el tècnic/a d’aquest usuari contacta amb el tècnic de l’altra part. 
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- En aquest contacte entre el personal tècnic, primer es comparteix informació sobre el 
perfil de la persona reemprenedora i el perfil desitjat per l’empresa cedent. Si s’acorda 
l’inici del procés, el tècnic/a del reemprenedor envia un correu electrònic amb la 
informació del perfil, dades de contacte, i número de PR, per tal que el tècnic/a de 
l’empresa cedent contacti amb les dues parts i les citi per iniciar el procés i ho registri al 
CRM. 

 
Cerca proactiva 
- Independentment de l’anterior pas, el tècnic/a d’un usuari realitza periòdicament una 

cerca proactiva a través de l’eina cercador del CRM. El fruit d’aquesta cerca són 
propostes de projectes cedents o projectes Reempresa coincidents amb les preferències 
indicades per la persona reempreendora o amb les característiques de l’empresa cedent, 
que serveixen per l’inici de processos. 

 
Reunió de presentació 
- Reunió de presentació al punt local Reempresa on l’empresa cedent i la persona 

reemprenedora es coneixen i presenten, donant cabuda que cada part expliqui la 
motivació i l’interès que ha generat la trobada. L’empresa cedent explica la trajectòria, 
situació actual, mercat en el que opera i especificitats del negoci. La persona 
reemprenedora defineix la seva situació laboral actual, la motivació per reemprendre i 
l’interès concret per l’empresa cedent. 

- El final de la reunió dona pas a un període de reflexió perquè les parts valorin l’interès en 
continuar el procés o descartar-lo. Existeix la llibertat perquè cada una de les parts mostri 
la seva voluntat de no continuar endavant. 

- Cada reunió de presentació es traduirà amb el registre al CRM i l’obertura del registre 
corresponent. 

 
Les tasques més importants a realitzar posteriorment a la presentació de les parts són: 
 
Acord de confidencialitat 
- El document de l’acord de confidencialitat es signa a l’inici de la segona reunió després 

que al finalitzar la presentació les parts han expressat la voluntat d’avançar. El document 
regula el flux d’informació i documentació que a partir d’aquest moment les parts 
intercanvien i estableix l’ús i la finalitat de la mateixa. El responsable de la gestió del 
procés (el tècnic/a de l’empresa cedent) personalitza el document i vetlla perquè el 
cedent acudeixi a la reunió amb un mínim de documentació per proporcionar-li a la 
persona reemprenedora. El format, contingut i intensitat de la informació o documentació 
compartida a partir d’aquest moment queda a voluntat de les parts. 

- El tècnic/a prepara 3 còpies del document de l’acord de confidencialitat que empresa 
cedent i persona reemprenedora signen en totes les pàgines. El tècnic/a se’n queda una 
de les tres còpies. 

- Durant la reunió, l’empresa cedent i la persona reemprenedora comparteixen 
impressions sobre la informació rebuda i estableixen el full de ruta a seguir per les 
properes reunions per tal d’aprofundir més en el coneixement de l’empresa amb la 
finalitat d’arribar a un acord de compravenda. 

 
Reunions de negociació 
- Assistència i acompanyament en les reunions avançades i de negociacions entre les 

parts. Aquestes reunions s’estructuren poc i s’allarguen en un període de temps 
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indeterminat. Serveixen perquè la persona reemprenedora conegui amb més profunditat 
els actius de l’empresa i pugui dur a terme una valoració de l’oferta de cessió de 
l’empresa cedent. També es posa èmfasis en la valoració econòmica i quantificació 
exacte de les mercaderies si s’escau. 

- El personal tècnic ajuda i proposa mètodes de treball, aporta informació de context i resol 
dubtes concrets que les parts puguin tenir. A mesura que l’acord i les voluntats de les 
parts es vagin concretant, el personal tècnic posarà sobre la taula les diferents maneres 
de formalitzar l’acord. 

- El personal tècnic registra degudament al CRM les reunions, així com els acords assolits 
per dur a terme un seguiment del procés. 

 
Carta d’intencions 
- El personal tècnic posa a disposició de les parts un document per formalitzar els acords 

verbals assolits però sense establir un pacte vinculant. La carta d’intencions és un 
document formal però que no té cap pagament associat i que serveix per establir les 
bases de cara al futur acord (contracte de compravenda) i anotar els acords als que 
s’han arribat fins al moment i el calendari d’actuacions. 

- Aquest document no representa cap mena de reserva o dret de compra sinó que 
merament estableix un punt d’inflexió a partir de la signatura del qual es confereix 
exclusivitat a les parts, abstenint-se les dues parts d’iniciar o mantenir negociacions amb 
altres. 

- El personal tècnic registra degudament al CRM les reunions, així com els acords assolits 
per dur a terme un seguiment del procés. Cal adjuntar al CRM la carta d’intencions que 
les parts signin. 

 
Signatura del contracte d’arres – contracte de compravenda 
- Un cop les parts desitgin formalitzar els seus pactes i en funció de la tipologia de 

compravenda (actius, activitat o participacions) el tècnic proposa un model de contracte 
de compravenda per tal que es completi el procés de negociació. Les parts poden ser 
assessorades en tot moment pels seus gestors o advocats. En cas que les parts desitgin 
realitzar un pas previ en forma de paga i senyal o reserva (arres) el personal tècnic 
proposa la redacció i signatura d’un contracte d’arres. 

- El personal tècnic registra degudament al CRM les reunions i n’adjunta tots aquells 
documents o contractes que les parts signin de cara a donar formalitat al seu acord. 
Inclou la tasca creació de la fitxa de Reempresa d’Èxit al CRM. 

 
Seguiment 
- Durant tot el procés, el tècnic haurà de fer seguiment de les parts en cada una de les 

fases i tasques descrites anteriorment. Aquest seguiment consisteix en contactar les 
parts (per telèfon o correu electrònic) recurrentment per tal d’agilitzar el procés i facilitar 
els acords entre les parts. 

 
Acreditació del mòdul C2. Reempresa d’èxit per acompanyament a les dues parts 
Es considerarà com a necessari per acreditar aquest mòdul: 

- Acreditació de la transmissió empresarial mitjançant algun dels següents documents 
referits a un determinat codi únic i inequívoc associat al cas d’èxit i amb la data 
corresponent: contracte de compra-venda o l’equivalent document notarial, declaració 
responsable de l’esdeveniment de la transmissió empresarial signada per totes les parts 
o canvi de nom de la llicència. 
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D’altra banda caldrà tenir present que: 
 

- Un codi de cas d’èxit només podrà ser acreditat una sola vegada. 
- Només podran ser acreditats els codis de casos d’èxit amb data de creació entre els dies 

1 de setembre de 2021 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. 

- La data d’alta de les parts al CRM haurà de ser, com a mínim, una setmana anterior a la 
data de la transmissió empresarial. 

- Un cas d’èxit per acompanyament a les dues parts (C2) no podrà acreditar-se 
addicionalment a un cas d’èxit per acompanyament a una de les parts (C1) ja acreditat. 

- La fitxa resum del cas d’èxit haurà de contenir la informació de les dues parts 
acompanyades. 

 
Una vegada presentats els mòduls i a mode de síntesi, a l’Annex 6 es recopila tota la 
documentació acreditativa per a cada mòdul. 

 
 
ANNEX 3. Guió del pla de Reempresa. 
 
1. Fitxa descriptiva de l'empresa a reemprendre 
2. Presentació general de l'empresa a reemprendre 

2.1. Introducció general de l'empresa 
2.2. Necessitats que satisfà el producte o servei 
2.3. Origen, trajectòria i situació actual de l'empresa 
2.4. Motivació per reemprendre. Passos realitzats 
2.5. Oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats 
2.6. Possibilitats i perspectives de futur 

3. Els recursos humans de l'empresa 
3.1. Presentació dels reemprenedors i compromisos 
3.2. Presentació dels treballadors de l'empresa a reempendre 
3.3. Organigrama de l'empresa 

4. El procés de producció o la prestació del/s servei/s 
4.1. L'organització de la producció (empreses de producció) 

4.1.1. Descripció dels productes (empreses de producció) 
4.1.2. Descripció detallada del procés de producció (empreses de 
producció) 
4.1.3. Relació detallada de les infraestructures i dels elements 
materials necessaris per produir (empreses de producció) 

4.2. L'organització del/s servei/s (empreses de serveis) 
4.2.1. Descripció dels serveis (empreses de serveis) 
4.2.2. Circuit dels serveis (empreses de serveis) 
4.2.3. Relació detallada de les infraestructures i elements materials 
necessaris per oferir el/s servei/s (empreses de serveis) 

5. Anàlisi del mercat 
5.1. Àmbit geogràfic 
5.2. Clients 

5.2.1. Segmentació 
5.2.2. Perfil del client habitual 

5.3. La competència 
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5.4. Proveïdors 
5.5. Pla comercial 

6. Àrea econòmica i financera 
6.1. Els estats comptables 
6.2. Pla de finançament 

7. Conclusions del pla de Reempresa 
8. Annexos 
 
 
ANNEX 4. Guió pla de cessió simplificat. 
 
1. Fitxa resum descriptiva de l'empresa 
2. Presentació general de l'empresa 

2.1. Introducció general de l'activitat de l'empresa cedent 
2.2. Situació actual de l'empresa. Passos realitzats 
2.3. Oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats 

3. Els recursos humans de l'empresa 
3.1. Presentació dels treballadors 
3.2. Presentació dels cedents 

4. El procés de producció o l'organització del/s servei/s 
4.1. L'organització de la producció (empreses de producció) 

4.1.1. Descripció dels productes (empreses de producció) 
4.1.2. Descripció detallada del procés de producció (empreses de 
producció) 
4.1.3. Relació detallada de les infraestructures i dels elements 
materials necessaris per produir (empreses de producció) 

4.2. L'organització del/s servei/s (empreses de serveis) 
4.2.1. Descripció del/s servei/s (empreses de serveis) 
4.2.2. Circuit dels serveis (empreses de serveis) 
4.2.3. Relació detallada de les infraestructures i dels elements 
materials necessaris per produir (empreses de producció) 

5. Anàlisi de mercat 
5.1. Àmbit geogràfic 
5.2. Clients (Perfil del client habitual) 
5.3. Competència 
5.4. Proveïdors 

6. Àrea econòmica i financera 
7. El valor de l'empresa 
8. Oferta de cessió 
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ANNEX 5. Guió del pla de cessió. 
 
1. Fitxa resum descriptiva de l'empresa 
2. Presentació general de l'empresa 

2.1. Introducció general de l'activitat de l'empresa cedent 
2.2. Necessitats que satisfà el producte o servei 
2.3. Origen, trajectòria i situació actual de l'empresa 
2.4. Motivació de la cessió. Passos realitzats 
2.5. Oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats 
2.6. Possibilitats i recomanacions de futur 

3. Els recursos humans de l'empresa 
3.1. Presentació dels treballadors 
3.2. Presentació dels cedents 
3.3. Organigrama de l'empresa 

4. El procés de producció o l'organització del/s servei/s 
4.1. L'organització de la producció (empreses de producció) 

4.1.1. Descripció dels productes (empreses de producció) 
4.1.2. Descripció detallada del procés de producció (empreses de 
producció) 
4.1.3. Relació detallada de les infraestructures i dels elements 
materials necessaris per produir (empreses de producció) 

4.2. L'organització del/s servei/s (empreses de serveis) 
4.2.1. Descripció del/s servei/s (empreses de serveis) 
4.2.2. Circuit dels serveis (empreses de serveis) 
4.2.3. Relació detallada de les infraestructures i dels elements 
materials necessaris per produir (empreses de producció) 

5. Anàlisi de mercat 
5.1. Àmbit geogràfic 
5.2. Clients 

5.2.1. Segmentació 
5.2.2. Perfil del client habitual 

5.3. Competència 
5.4. Proveïdors 
5.5. Pla comercial 

6. Àrea econòmica i financera 
7. El valor de l'empresa 
8. Oferta de cessió 
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ANNEX 6. Recopilació documentació acreditativa per mòdul. 
 

Mòdul Documentació 

Mòdul A persona 
reemprenedora 

Document de consentiment de tractament i incorporació de les dades 
personals (RGPD) amb nom de la persona reemprenedora, signatura, 
número de DNI, data del dia de la reunió d’alta al CRM i codi únic i 
inequívoc associat a la persona reemprenedora. 

Mòdul A+ pla de 
Reempresa 

El document de pla de Reempresa finalitzat amb el codi únic i inequívoc 
de cas d’èxit, la data de compravenda i la signatura de la persona 
reemprenedora. 

Mòdul B 
empresa 
cedent 

Totes les 
empreses 
cedents 

Document de consentiment de tractament i incorporació de les dades 
personals (RGPD) amb nom de la persona principal vinculada al 
projecte cedent, signatura, número de DNI, data del dia de la reunió 
d’alta al CRM i codi únic i inequívoc associat al projecte cedent. 

Contracte de lloguer, en els casos en els quals l’empresa cedent 
desenvolupi l’activitat en un local en règim de lloguer. 

Llicència d'activitats o document comprovant de l'activitat del local, en 
els casos en els quals l’activitat requereixi d’aquesta documentació. 

Autònom 
IRPF (model 100 o 4t. trimestre dels models 130 o 131), mínim del 
darrer any. 

Societat 
mercantil 

Escriptures de constitució. 

Impost de Societats (model 200), mínim del darrer any. 

Mòdul B+1 pla de 
cessió simplificat 

Document del pla de cessió simplificat finalitzat amb identificació del 
codi únic i inequívoc associat a l’empresa cedent, data de finalització i la 
signatura de la persona principal vinculada al projecte cedent. 

Mòdul B+2 pla de 
cessió 

Document del pla de cessió finalitzat amb identificació del codi únic i 
inequívoc associat a l’empresa cedent, data de finalització i la signatura 
de la persona principal vinculada al projecte cedent. 

Mòdul C1 cas d’èxit per 
acompanyament a una 
de les parts 

Acreditació de la transmissió empresarial mitjançant algun dels següents 
documents referits a un determinat codi únic i inequívoc associat al cas 
d’èxit i amb la data corresponent: contracte de compra-venda o 
l’equivalent document notarial, declaració responsable de 
l’esdeveniment de la transmissió empresarial signada per totes les parts 
o canvi de nom de la llicència. 

Mòdul C2 cas d’èxit per 
acompanyament a les 
dues parts 

Acreditació de la transmissió empresarial mitjançant algun dels següents 
documents referits a un determinat codi únic i inequívoc associat al cas 
d’èxit i amb la data corresponent: contracte de compra-venda o 
l’equivalent document notarial, declaració responsable de 
l’esdeveniment de la transmissió empresarial signada per totes les parts 
o canvi de nom de la llicència. 

 

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1. de la Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de 
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l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de 
convocatòries en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i ajudes públiques 
(publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), el text íntegre del qual és el 
següent: 

 
“Extracte de l’Acord de data          de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona, 
pel qual es convoquen subvencions, en règim de concessió directa amb 
concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2022, promogudes 
per la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
Codi convocatòria 202220225120013433 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a: https://www.diba.cat/web/economieslocals/reempresa. 
 
Primer. Beneficiaris 

 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de la província de 

Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, i tinguin 
subscrit i en vigor un conveni de col·laboració amb Diputació de Barcelona per a la 
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell 
local. 

 
2. L’ens destinatari pot determinar la modalitat d’execució de l’actuació, que pot ser: 

 
a. A càrrec del propi ens destinatari, que pot recórrer a l’externalització total o parcial de 

l’execució de l’activitat objecte de l’ajut. 
 
b. Per encàrrec a un ens instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector 

públic. 
 

Segon. Objecte  
 

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació i mitjançant el Servei de Teixit Productiu, destinades a finançar activitats que 
tinguin com a objectiu: 

 
a. La consolidació i el desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) en 

l’àmbit de la província de Barcelona per part dels punts locals Reempresa. 
 
b. Incentivar l’activitat dels punts locals Reempresa de la província de Barcelona per tal de 

https://www.diba.cat/web/economieslocals/reempresa
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donar resposta i assessorament de qualitat al major nombre possible de cedents 
d’empreses i de persones reemprenedores. 

 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança general de subvencions de Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2022 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de quatre-cents cinquanta mil euros 
(450.000,00 €) i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost 
corporatiu i per les quanties màximes següents: 
 

a) G/30103/43300/46200, per un import de 405.000,00 euros. 
b) G/30103/43300/46700, per un import de   45.000,00 euros. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
Els ens destinataris han de presentar la sol·licitud a través del Portal Municipal de Tràmits 
dels ens locals i altres administracions (PMT), dins el termini comprès entre el dies 15 i 30 
de setembre de 2022, ambdós inclosos. 

 
Sisè. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període comprès entre els dies 1 de setembre 
de 2021 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos. Queden excloses les activitats que 
hagin estat justificades i pagades en les convocatòries per a l’atorgament de subvencions 
per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la 
província de Barcelona per a l’any 2020, amb el codi de convocatòria 202020205120012033 
i per a l’any 2021, amb el codi de convocatòria 202120215120012723. 

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques i el 
seu extracte, ambdós en llengua castellana, que s’adjunten com a Annex 1 i Annex 2, 
respectivament, en compliment d’allò previst 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 
procés de registre i publicació de convocatòries en el Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i ajudes públiques (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 
2020), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
Electrònica de Diputació de Barcelona. 
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Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de quatre-cents cinquanta mil euros (450.000,00 €) i anirà a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu i per les quanties màximes següents: 
 

Aplicació pressupostària Import  Operació comptable A 

G/30103/43300/46200 405.000,00 € 2202000270/001 

G/30103/43300/46700 45.000,00 € 2202000270/002 

 

Sisè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Registre de 
subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC) i a la Seu electrònica de Diputació de 
Barcelona.” 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
inicial i de manera parcial, de la subvenció atorgada a l’Associació Cívico 
Cultural Vic Bang Jazz Cava en el marc de la convocatòria destinada a finançar 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2021, es proposa revocar 
770 € dels 2.400 € concedits (Exp. núm. 2021/4082).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“FETS 
 
1. En data 25 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2021, (número convocatòria 
12383/2021), (registre d’acords 127/2021). 

 
2. En data 30 de juny de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del 
sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
l'any 2021, (registre d’acords núm. 394/2021). 

 
3. En l’acord de concessió de subvencions de data 30 de juny de 2021 (registre 

d’acords 394/2021) figura l’atorgament, entre d’altres, de la subvenció següent: 
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NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 2021 

G59920553 
Associació Cívico Cultural 
Vic Bang Jazz Cava 

10a edició "CAVA D'ISTIU 2.400 € 

 

4. L’Associació Cívico Cultural Vic Bang Jazz Cava va presentar la documentació 
justificativa de despeses de la subvenció concedida el dia 31 de març de 2022 
especificant una despesa total del projecte de 13.521,03 euros quan en la sol·licitud 
presentada el dia 23 d’abril de 2021 va especificar un pressupost de 33.600 euros. 

 

5. En data 18 de maig de 2022 es va requerir a l’Associació Cívico Cultural Vic Bang 
Jazz Cava que a la documentació justificativa de la subvenció concedida calia 
especificar quina havia estat la desviació del pressupost executat i el motiu, 
respecte el que es va preveure a la sol·licitud inicial. Aquest requeriment no va tenir 
resposta per part de l’Associació. 

 

6. A l’apartat 16 de la convocatòria estableix el següent: 
 

4. “El pressupost presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetrà la possible 
compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. No obstant, si 
hi ha activitats que s’hagin vist afectades per les regulacions i mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la COVID-19, s’acceptaran les 
desviacions produïdes sempre i quan estiguin motivades per les mesures adoptades 
per combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades.” 

 

.../.... 
 

“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.”  
 

.../.... 
 

7. Atès l’informe de conformitat de pagament emès per la cap de l’Oficina de Difusió 
Artística el dia 17 de juny de 2022 on es manifesta el següent: 

 

“.../... 
 

 que l’entitat Vic Bang Jazz Cava justifica despeses i un cost total de l’actuació per 
valor de 13.521,03 €, que representen una desviació a la baixa molt significativa 
respecte el pressupost previst en la sol·licitud (33.600,00 €). 

 que a l’apartat de motivació de les desviacions del pressupost executat respecte a la 
sol·licitud es justifica que en alguns dels concerts han tingut una despesa diferent a la 
que tenien prevista i per això s'ha vist modificat el pressupost. 

 que d’acord amb la base 16 de la convocatòria el pressupost presentat amb la 
sol·licitud és vinculant (punt 4) i l’incompliment d’aquesta obligació pot suposar la 
revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
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 que l’ajut esmentat es va concedir aplicant un percentatge del 12% del pressupost 
total de despeses presentat a la sol·licitud, per la qual cosa es proposa determinar 
l’ajut a pagar aplicant la mateixa proporció sobre el cost finalment executat (13.521,03 
€), arrodonint l’import a l’alça en múltiples de 10 €. 

 que per els motius exposats l’import a pagar és de 1.630 € i es considera adient 
revocar parcialment en 770 € la subvenció atorgada. 

 que els documents presentats com a justificació de la subvenció que s’indiquen al 
compte justificatiu són correctes i s'adeqüen al que exigeixen els instruments 
reguladors de la seva concessió. 

 
.../...” 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; així com l’article 38 i següents de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (publicada al 
BOPB de 9 de maig de 2017), regulen la justificació de les subvencions i, 
concretament, la seva obligatorietat, la forma de justificació, el contingut del compte 
justificatiu i la comprovació de l’adequada justificació de la subvenció. 

 

2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, publicat 
al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2022,que atribueix a la Junta de Govern la competència 
per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència, 
per delegació de la Presidència i que, atès que la competència per a la revocació no 
està delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, la 
revocació dels ajuts no justificats.  

 

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

ACORDS 
 

Primer. REVOCAR inicialment i de manera parcial, per delegació de la Presidència, la 
subvenció següent:  
 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2021 

Import 
justificat 

Import 
revocació 

parcial 

G59920553 
Associació Cívico 
Cultural Vic Bang 
Jazz Cava 

10a edició "CAVA 
D'ISTIU 

2.400 € 1.630 € 770 € 
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concedida per Acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de 2021 (registre 
d’acords 394/2021), ja que el cost total de projecte ha estat molt inferior al cost inicial 
del pressupost presentat i que no s’ha motivat de manera satisfactòria l’esmentada 
desviació pressupostària.  
 
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies hàbils a l’Associació Cívico Cultural 
Vic Bang Jazz Cava, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació del 
present acord, per a què presentin les al·legacions que considerin oportunes, d’acord 
amb l’article 48 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 (publicada el dia 9 
de maig de 2017). 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a Associació Cívico Cultural Vic Bang Jazz Cava 
per al seu coneixement i efectes.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar les actuacions a 
realitzar a la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, per les 
federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura 
popular i tradicional, per un import de 149.995 € (Exp. núm. 2022/2218).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. 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.  

 
2. 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. 

 
3. Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de 

l’associacionisme cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar 
econòmicament en el manteniment dels projectes i iniciatives de foment i difusió 
de la cultura popular que es desenvolupen en els municipis de la seva 
demarcació. 

 
4. Les associacions poden constituir federacions per assolir millor les finalitats que 

els són pròpies i facilitar la coordinació. La present convocatòria està adreçada a 
subvencionar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Barcelona durant l’any 2022 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a 
fomentar i difondre la cultura popular i tradicional. 

 
5. Ates les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, i com a mesura excepcional i amb 
la finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es 
considera la possibilitat de finançar projectes i activitats de cultura popular i 
tradicional inicialment previstos a la demarcació de Barcelona, que no es puguin 
realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la 
seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de 
la subvenció, i el motiu de la seva no realització, o de la seva realització en format 
virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats 
governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a 
contenció de la pandèmia de la COVID-19. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 

 
2. 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). 

 
3. Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 24 de 

febrer de 2022 (registre d’acords 88/22), va aprovar la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinada a 
finançar les actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2022 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a 
fomentar i difondre la cultura popular i tradicional per un import màxim de cent 
cinquanta mil euros (150.000.- EUR). 

 
4. 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 2 de març de 2022 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 612236.  
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5. Vist l’article 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. 

 
6. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 

corresponent acta que es va celebrar el dia 29 de juny de 2022. 
 
7. Vist l’informe emès per la gerent de Serveis de Cultura de data 29 de juny de 2022 

què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
8. Atès que l’article 11 de la convocatòria estableix un pressupost màxim de CENT 

CINQUANTA MIL EUROS a càrrec de l’aplicació presssupostària 
G/40100/33400/48903. 

 
9. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 

següents de l’Ordenança. 
 
10. 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 i al Registre 
de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), conforme l'establert a l'article 45.2 
del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 
informació pública. 

 
11. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, 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 202220225120013123 amb l’objecte de finançar les 
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actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 
2022 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la 
cultura popular i tradicional, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen: 
 

NIF Federació Títol del projecte o activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

G61685905 
AGRUPACIO DEL BESTIARI FESTIU 
I POPULAR DE CATALUNYA 

El ressorgiment del bestiari 
festiu 2022 

42,9 6.767 € 

G58042201 
FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS 
CORALS 

Activitats de Cant Coral 2022 38,3 5.578 € 

G43268077 
COORDINADORA DE BALL DE 
BASTONS DE CATALUNYA 

Projecte Ball de Bastons 
2022 

37 5.389 € 

G58899964 
FEDERACIÓ D'ENTITATS DE 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
DE BARCELONA VELLA 

Activitats 2022 37 5.389 € 

G64127269 
FEDERACIO CATALANA D'ENTITATS 
CATIFAIRES 

Projecte anual d'activitats de 
la Federació 2022 

36,4 5.302 € 

G61678645 
FEDERACIO CATALANA DELS TRES 
TOMBS 

Tres Tombs - cap un nou 
futur 

36 5.000 € 

G59392167 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
PUNTAIRES 

Activitats 2022 35,1 5.112 € 

G64607674 
COORDINADORA DE PASTORETS 
DE CATALUNYA 

Promoció Pastorets 2022 34,9 2.500 € 

G58450404 
FEDERACIO UNIO DE COLLES 
SARDANISTES DE CATALUNYA 

Activitats anuals de la 
Federació any 2022 

34,7 5.054 € 

G62106117 
COORDINADORA D'ASSOCIACIONS 
PER LA LLENGUA CATALANA 

Correllengua 2022 34,4 5.010 € 

V43092121 
FEDERACIO CATALANA DE 
SOCIETATS MUSICALS D'ALCANAR 

Creació de nous públics 
musicals i innovació 

33,5 4.879 € 

G58079153 

FEDERACION DE CASAS 
REGIONALES Y ENTIDADES 
CULTURALES EN CATALUÑA 
(FECARECAT) 

FECARECAT ens uneix, 
creixem junts 

33 3.600 € 

G58186180 
SECRETARIAT D'ENTITATS DE 
SANTS, HOSTAFRANCS I LA 
BORDETA DE BARCELONA 

Activitats de cultura popular 
del Secretariat 

32,5 4.734 € 

G58329210 
SECRETARIAT DE CORALS 
INFANTILS DE CATALUNYA 

Activitats federatives 2022 31,5 4.588 € 

G65671059 
FEDERACIÓ DELS 3 TOMBS DE 
SANT ANTONI DE BARCELONA 

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

31 4.515 € 

G61990727 FEDERACIÓ SABADELL CULTURA 
Arribada de la Flama del 
Canigó a Sabadell, 14a edició 
de "Sabadell, festa i Tradició" 

30 4.007 € 
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NIF Federació Títol del projecte o activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

G58083551 
FEDERACIÓ DE CORS DE CLAVÉ 
DE BARCELONA 

Bicentenari Clavé - Òpera i 
Cantata infantil de Josep 
Anselm Clavé 

27,5 3.673 € 

G58346164 
FEDERACIÓ COMISSIÓ D'APLECS 
SARDANISTES DE LES 
COMARQUES BARCELONINES 

Aplecs de sardanes de les 
comarques barcelonines any 
2022 

26,2 3.499 € 

G63472732 
ASSOC.COORD.TRABUCAIRES DE 
CATALUNYA 

Apropem el mon trabucaire 26 3.472 € 

G59613539 
FEDERACIO CATALANA DE 
PESSEBRISTES 

Promoció del Pessebrisme 25,9 3.459 € 

G65521262 

FED. COORDINADORA DE GRUPS 
DE CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL CATALANA DE 
TERRASSA 

La cultura popular i tradicional 
a Terrassa 2022 

25,5 3.406 € 

G61652897 
FEDERACION ANDALUZA DE 
COMUNIDADES 

Proyecto actividades FAC 
2022 Diputación de BCN 

25,5 3.406 € 

G43607068 
FEDERACIÓ DE DIABLES I DIMONIS 
DE CATALUNYA 

III Concurs d'Enceses de 
Catalunya 

25,4 3.392 € 

G64681166 
COORD. ENTITATS CULTURA 
POPULAR D'ESPLUGUES 

Dona un cop de mà a la 
cultura popular d'esplugues 

24,7 3.299 € 

G58665084 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
EXTREMEÑAS EN CATALUNYA 

Jornadas culturales con 
motivo del día de 
Extremadura 

24,5 3.272 € 

G58298555 
FEDERACIO DE COLLES DE SANT 
MEDIR 

Sant Medir2022 24 3.205 € 

G58548116 
AGRUPACIO DE COLLES DE 
GEGANTERS DE CATALUNYA 

Activitats geganteres 2022 23,5 3.138 € 

G66508029 
FEDERACIO CONSELL DE 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
DEL POBLE SEC 

L'avenir de les tradicions al 
Poble-Sec 

23 3.072 € 

G65746703 
FEDERACIÓ DE DIABLES DE LA 
CIUTAT DE BARCELONA 2012 

Barcelona infernal 2022 22,5 3.005 € 

V59126490 
FEDERACIÓN DE ENTIDADES 
CULTURAIS GALEGAS EN 
CATALUÑA (FEGALCAT) 

XACOBEO 22 - Cultura en 
Cataluña i Galicia 

22,3 2.978 € 

G59055525 
CORDINADORA D'ENTITATS DEL 
POBLEC SEC 

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

21,5 2.871 € 

V58320409 
FEDERACION DE COMUNIDADES 
ORIGINARIAS DE CASTILLA-LA 
MANCHA EN CATALUÑA 

"25 Aniversario 
FECOCASMANCA" 

21,5 2.871 € 

G62013990 
FEDERACIÓ DE CENTRES I CASES 
D'ARAGÓ A CATALUNYA 

Festegem plegats, acció 
social i cultural a Catalunya 

21,4 2.858 € 

G58558602 
FEDERACIÓ D ASSOCIACIONS 
ENTITATS I COMISSIONS 
D’HOSTAFRANCS 

Projectes Anuals Federació 
d'Hostafrancs 2022 

21 2.015 € 
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NIF Federació Títol del projecte o activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

G58808429 OBRA DEL BALLET POPULAR 
Cultura Catalana a 
Montserrat 

21 2.805 € 

G58938119 
AGRUPACIO DE COLLES DEL BALL 
DE GITANES DEL VALLES 

40a Trobada del Ball de 
Gitanes del Vallès a 
Montserrat 

20,4 1.493 € 

G58441189 UNIÓ D'ENTITATS DE LA MARINA 
Enfortiment cultural del teixit 
associatiu al Barri de La 
Marina 

20,2 2.698 € 

G62797287 
COLLES SARDANISTES DE LES 
COMARQUES BARCELONINES 

Campionat Territorial de les 
Colles Sardanistes de les 
Comarques Barcelonines 

19,4 2.356 € 

V58299207 
FEDERACIÓN DE ENTIDADES 
TAURINAS DE CATALUNYA 

Conferencias FETC: Pasado, 
presente y futuro de la 
Tauromaquia 

18,6 2.259 € 

G59154096 
FEDERACIO DE COLLES 
SARDANISTES DE BARCELONA 

Campionat Sardana esportiva 
Barcelona Ciutat 

17,8 2.162 € 

G65025512 
FEDERACIO COORDINADORA 
D'ENTITATS SARDANISTES DE 
BARCELONA 

Sardanes a Barcelona 2022 15,7 1.907 € 

 
Segon. DESESTIMAR per valoració més baixa, ja que ha obtingut una puntuació 
inferior a 15 punts, tal i com s’estableix a l’article 10.4 de la convocatòria, la següent 
sol·licitud presentada: 
 

Entitat NIF Títol 
Total 
Valoració 

G43229285 
FEDERACIÓN DE ENTIDADES SOCIO CULTURALES 
DE CASTILLA Y LEÓN EN CATALUNYA 

Coneixent 
Catalunya 

6,9 

 
Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als projectes 
organitzats per federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la 
cultura popular i tradicional a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2022, segons estableix la convocatòria i atenent a la disponibilitat 
pressupostària: 

 
“De totes les sol·licituds rebudes s’ha procedit a verificar el compliment dels aspectes fixats 
a la convocatòria, no havent quedat exclosa cap de les entitats sol·licitants. 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris d’atorgament 
de la subvenció fixats a l’article 10 de les bases de la convocatòria, que es relacionen a 
continuació: 
 
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:  
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1) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 4 punts.  
2) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5 

punts. 
3) Projectes que incloguin la participació de persones grans amb malalties mentals i els 

seus familiars i cuidadors, fins a 1 punt. 
 

Criteri b. Impacte cultural i social del projecte, fins a 10 punts que es valorarà en base a: 
 

1) Rellevància de les activitats presentades, fins a 5 punts.  
2) Promoció del treball cooperatiu amb les entitats de la federació fins a 5 punts.  

 
Criteri c. Existència d’activitats que introdueixin innovacions en les formes de fomentar 
l’associacionisme i/o en les temàtiques de la Cultura Popular i Tradicional que la pròpia 
entitat tracta, fins 5 punts. 
 
Criteri d. Núm. d’activitats de programació de col·loquis, xerrades, tallers i/o activitats 
formatives en format presencial i/o on-line, fins a 5 punts.  
 
Criteri e. Repercussió territorial del projecte presentat, fins a 5 punts, valorada segons el 
següent barem no acumulatiu:  
 

1) Àmbit municipal, 1 punt.  
2) Activitats realitzades a més d’un municipi sense vocació d’incidència comarcal, 

provincial o autonòmica, 2 punts.  
3) Àmbit comarcal, 3 punts.  
4) Àmbit provincial, 4 punts.  
5) Àmbit autonòmic, 5 punts.  

 
Criteri f. Pla de difusió de les activitats o esdeveniments, valorat en base a les accions de 
difusió i els mitjans utilitzats, fins a 5 punts.  
 
Criteri g. Capacitat d’organització de la federació, que es valorarà en base a les activitats 
anuals programades i a les tasques de planificació, seguiment i avaluació de les mateixes, 
fins a 10 punts, repartits de la següent forma:  
 

1) Nombre d’activitats, tipologia i destinataris de les activitats programades al llarg de 
l’any, fins a 5 punts.  

2) Tasques de planificació, seguiment i avaluació, fins a 5 punts.  
 
En el mateix article desè, es fixava que els projectes i/o accions subvencionades tindrien un 
màxim de 50 punts i que caldria obtenir un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser 
estimats.  
 
Per tal de calcular l’import dels ajuts atorgats s’ha aplicat la fórmula següent: 
 
Tal i com estableix l’article dotzè de les bases de la convocatòria, una vegada valorats els 
projectes i activitats de les Federacions de Cultura Popular i Tradicional segons els criteris 
de valoració establerts a l’article desè, l’import a concedir s’ha determinat en base al 
següent procediment: 
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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 (150.000 €) entre la suma total de punts atribuïts en les valoracions superiors a 
quinze punts. 
 
Aquest valor s’ha aplicat als punts obtinguts per les sol·licituds situades al tram mig en un 
escalat de 10 punts de valoració per tram. A partir del tram mig, els trams superiors i 
inferiors han rebut un valor de punt que s’ha increment o reduït, respectivament, en un 
import fixe de 12,10 €. 
 
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 20,01 a 30 punts atès que aplega 
el conjunt més nombrós de sol·licituds. 
 
Aquesta primera iteració ha donat com a resultat els valors següents: 
 

 Nombre total de punts atorgats a les valoracions, susceptibles de considerar en els 
càlculs (cal recordar que les puntuacions inferiors a 15, no s’han pres en consideració): 
1.123,2 punts. 

 Valor mig per punt: 133,55 € / punt. 

 Valor d’increment o decreixement per tram: 12,10 € 

 Valors unitaris dels punts per trams: 
 

- De 15 a 20 punts: 121,45 € / punt 
- De 20,01 a 30 punts: 133,55 € / punt 
- De 30,01 a 40 punts: 145,65 € / punt 
- De 40,01 a 50 punts: 157,75 € / punt 

 
Un cop realitzats aquests càlculs, s’ha procedit a determinar l’import dels ajuts atorgats, amb 
les limitacions establertes a les bases de la convocatòria (no excedir la xifra de 10.000 €, no 
superar la quantitat sol·licitada i no sobrepassar el 80% del cost total del projecte/activitat 
subvencionat (article 12 de les bases de la convocatòria).  
 
El valor d’increment o decreixement per tram de 12,10 € 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 150.000€ 
sense superar-la. 

 
El càlcul final de valors monetaris han estat arrodonits a l’alça sense decimals.  
 
L’import del conjunt de les subvencions atorgades és de 149.995 €.” 
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Quart. APROVAR la reducció de l’autorització del crèdit inicialment aprovada per 
Acord de Junta de Govern numero 88 de data 24 de febrer de 2022, en la quantia total 
de cinc euros (5,00.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48903, per tal què el crèdit torni a estar com a disponible. 
 
Cinquè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-cinc euros (149.995.- EUR), a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 
2022 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall: 
 

NIF Entitat 
Import 

concedit 
(€) 

Núm. Op 
Comptable/ 

Posició 

G61685905 
AGRUPACIO DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE 
CATALUNYA 

6.767 € 2203002644.1 

G58042201 FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS 5.578 € 2203002644.2 

G43268077 
COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE 
CATALUNYA 

5.389 € 2203002644.3 

G58899964 
FEDERACIÓ D'ENTITATS DE CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL DE BARCELONA VELLA 

5.389 € 2203002644.4 

G64127269 FEDERACIO CATALANA D'ENTITATS CATIFAIRES 5.302 € 2203002644.5 

G61678645 FEDERACIO CATALANA DELS TRES TOMBS 5.000 € 2203002644.6 

G59392167 ASSOCIACIÓ CATALANA DE PUNTAIRES 5.112 € 2203002644.7 

G64607674 COORDINADORA DE PASTORETS DE CATALUNYA 2.500 € 2203002644.8 

G58450404 
FEDERACIO UNIO DE COLLES SARDANISTES DE 
CATALUNYA 

5.054 € 2203002644.9 

G62106117 
COORDINADORA D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA 
CATALANA 

5.010 € 2203002644.10 

V43092121 
FEDERACIO CATALANA DE SOCIETATS MUSICALS 
D'ALCANAR 

4.879 € 2203002644.11 

G58079153 
FEDERACION DE CASAS REGIONALES Y ENTIDADES 
CULTURALES EN CATALUÑA (FECARECAT) 

3.600 € 2203002644.12 

G58186180 
SECRETARIAT D'ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS 
I LA BORDETA DE BARCELONA 

4.734 € 2203002644.13 

G58329210 SECRETARIAT DE CORALS INFANTILS DE CATALUNYA 4.588 € 2203002644.14 

G65671059 
FEDERACIÓ DELS 3 TOMBS DE SANT ANTONI DE 
BARCELONA 

4.515 € 2203002644.15 

G61990727 FEDERACIÓ SABADELL CULTURA 4.007 € 2203002644.16 

G58083551 FEDERACIÓ DE CORS DE CLAVÉ DE BARCELONA 3.673 € 2203002644.17 

G58346164 
FEDERACIÓ COMISSIÓ D'APLECS SARDANISTES DE 
LES COMARQUES BARCELONINES 

3.499 € 2203002644.18 

G63472732 ASSOC.COORD.TRABUCAIRES DE CATALUNYA 3.472 € 2203002644.19 

G59613539 FEDERACIO CATALANA DE PESSEBRISTES 3.459 € 2203002644.20 

G65521262 
FED. COORDINADORA DE GRUPS DE CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL CATALANA DE TERRASSA 

3.406 € 2203002644.21 

G61652897 FEDERACION ANDALUZA DE COMUNIDADES 3.406 € 2203002644.22 

G43607068 FEDERACIÓ DE DIABLES I DIMONIS DE CATALUNYA 3.392 € 2203002644.23 

G64681166 COORD. ENTITATS CULTURA POPULAR D'ESPLUGUES 3.299 € 2203002644.24 

G58665084 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS EN 
CATALUNYA 

3.272 € 2203002644.25 
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NIF Entitat 
Import 

concedit 
(€) 

Núm. Op 
Comptable/ 

Posició 

G58298555 FEDERACIO DE COLLES DE SANT MEDIR 3.205 € 2203002644.26 

G58548116 
AGRUPACIO DE COLLES DE GEGANTERS DE 
CATALUNYA 

3.138 € 2203002644.27 

G66508029 
FEDERACIO CONSELL DE CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL DEL POBLE SEC 

3.072 € 2203002644.28 

G65746703 
FEDERACIÓ DE DIABLES DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA 2012 

3.005 € 2203002644.29 

V59126490 
FEDERACIÓN DE ENTIDADES CULTURAIS GALEGAS 
EN CATALUÑA (FEGALCAT) 

2.978 € 2203002644.30 

G59055525 CORDINADORA D'ENTITATS DEL POBLEC SEC 2.871 € 2203002644.31 

V58320409 
FEDERACION DE COMUNIDADES ORIGINARIAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA EN CATALUÑA 

2.871 € 2203002644.32 

G62013990 
FEDERACIÓ DE CENTRES I CASES D'ARAGÓ A 
CATALUNYA 

2.858 € 2203002644.33 

G58558602 
FEDERACIÓ D ASSOCIACIONS ENTITATS I 
COMISSIONS D HOSTAFRANCS 

2.015 € 2203002644.34 

G58808429 OBRA DEL BALLET POPULAR 2.805 € 2203002644.35 

G58938119 
AGRUPACIO DE COLLES DEL BALL DE GITANES DEL 
VALLES 

1.493 € 2203002644.36 

G58441189 UNIÓ D'ENTITATS DE LA MARINA 2.698 € 2203002644.37 

G62797287 
COLLES SARDANISTES DE LES COMARQUES 
BARCELONINES 

2.356 € 2203002644.38 

V58299207 
FEDERACIÓN DE ENTIDADES TAURINAS DE 
CATALUNYA 

2.259 € 2203002644.39 

G59154096 
FEDERACIO DE COLLES SARDANISTES DE 
BARCELONA 

2.162 € 2203002644.40 

G65025512 
FEDERACIO COORDINADORA D'ENTITATS 
SARDANISTES DE BARCELONA 

1.907 € 2203002644.41 

TOTAL 149.995 € 
 

 
Sisè. ESTABLIR que el període de justificació de totes les subvencions concedides 
serà, com a màxim, el 28 de febrer de 2023, d’acord amb l’article 21 de la convocatòria 
aprovada. 
 
Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i al 
Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC). 
 
Vuitè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d’anuncis electrònics de la Diputació de Barcelona, la qual cosa substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la 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.” 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
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procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar a la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats culturals sense 
finalitat de lucre, per un import de 349.971, 19 € (Exp. núm. 2022/2219).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. 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. 

 
2. 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.  

 
3. Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de 

l’associacionisme cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament 
en el manteniment dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura 
popular que es desenvolupen en els municipis de la seva demarcació. 

 
4. Ates les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 

brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, com a mesura excepcional i amb la 
finalitat de donar la màxima viabilitat a les actuacions objecte de subvenció, es 
considera la possibilitat de finançar projectes i activitats de cultura popular i 
tradicional inicialment previstos a la demarcació de Barcelona, que no es puguin 
realitzar, total o parcialment, o que es realitzin en format virtual, sempre i quan la 
seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la 
subvenció, i el motiu de la seva no realització, o de la seva realització en format 
virtual, hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats 
governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a 
contenció de la pandèmia de la COVID-19. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 
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2. 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). 

 
3. Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 24 de 

febrer de 2022 (registre d’acords 89/22), 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 2022, organitzades per les entitats 
culturals sense finalitat de lucre per un import màxim de tres-cents cinquanta mil 
euros (350.000.- EUR). 

 
4. 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 2 de març de 2022 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 612229.  

 
5. Vist l’article 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. 

 
6. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 

corresponent acta que es va celebrar el dia 30 de juny de 2022. 
 
7. Vist l’informe emès per la gerent de Serveis de Cultura de data 30 de juny de 2022 

què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
8. Atès que l’article 11 de la convocatòria estableix un pressupost màxim de TRES-

CENTS CINQUANTA MIL EUROS a càrrec de l’aplicació presssupostària 
G/40100/33400/48903. 

 
9. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 

següents de l’Ordenança. 
 
10. 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 
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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 i al Registre 
de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), conforme l'establert a l'article 45.2 
del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la 
informació pública. 

 
11. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer, 
publicat al BOPB de 16.2.2022 i modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, 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 202220225120013133 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 2022, 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: 
 

NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

(€) 

G08779365 
ASSOCIACIÓ LA PASSIÓ 
D`OLESA DE MONTSERRAT 

Representacions de la Passió 
d'Olesa de Montserrat 

42,5 1.962,00 

G61992335 
COMISSIO CAVALCADA DELS 
REIS D'IGUALADA FUNDACIO 
PRIVADA 

Cicle de la festa dels Reis 
d'Igualada 

40 1.759,00 

G58488487 
ASSOCIACIO DE FESTES DE LA 
PLAÇA NOVA-COMISSIO DE 
FESTES DE SANT ROC 

433 Festes de Sant Roc de 
Barcelona a la plaça Nova -
declarades Festa Patrimonial 
d'Interès Nacional- i activitats del 
«Després del 4¼» 

39 1.715,00 

G61165361 ASSOCIACIÓ TONIS TARADELL Festa dels Tonis de Taradell 38 1.671,00 

G59732610 
ASSOCIACIO PESSEBRE VIVENT 
AMICS DE CORBERA 

Pessebre Vivent 2022 37,5 1.649,00 

G59066019 

ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA 
DE LA FESTA DELS TRES 
TOMBS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

Tres tombs de Vilanova i la Geltrú 
2022 

37 1.627,00 

G62123583 
ASSOCIACIÓ SANT ANTONI 
ABAT - TONIS DE MANLLEU 

Festes dels Tonis de Manlleu 2022 37 1.627,00 
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NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

(€) 

V58359308 
COMISSIÓ SETMANA SANTA DE 
MATARÓ 

Revulsiu cultural i tradicional de la 
diversitat de la Setmana Santa 
catalana i mataronina 

37 1.627,00 

G64294754 PATRONAT DE SANT ROC Renovem el vot de vila a Sant Roc 37 1.627,00 

G58334525 
ASSOCIACIO COLLA 
CASTELLERA MINYONS DE 
TERRASSA 

XLIV Diada de la Colla 36,5 1.605,00 

G59967703 
ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL 
DE DIABLES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

Actes correfoc 2022 36,5 1.605,00 

G67253005 ASS. COMITÈ DE L'ANTIFAÇ 
Carnaval de Molins de Rei. 40 
anys de "desenfreno" 

36 1.583,00 

G62214820 
ASSOCIACIO ACCIO CIVICA 
CALDERINA 

Cicle de Musicasino, de teatre i 
cultura popular en format digital i 
presencial 

36 1.583,00 

G58971664 
ASSOCIACIÓ COMISSIÓ SANT 
ANTONI ABAD 

Pastorets de Canovelles 36 1.583,00 

G59032284 AMICS DEL CAMELL 
Actes Camellaires de la Festa 
Major de Sant Miquel 

35 1.539,00 

G58323213 
ASSOCIACIO CULTURAL 
RECREATIVA DE FALS 

Aplec del Grau-Fals 35 1.539,00 

G61307229 
CASTELLERS DE LA VILA DE 
GRÀCIA 

Diada Castellera Festa Major de 
Gràcia 2022 

34,5 1.517,00 

G59137562 
ASSOC COLLA DE CASTELLERS 
ELS BORDEGASSOS DE 
VILANOVA 

Promoció del món casteller - 
Temporada 2022 

34 1.495,00 

G08822496 
ASSOCIACIO COLLA 
CASTELLERS DE BARCELONA 

Fem pinya amb el territori 34 1.495,00 

G61427878 
ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE 
VILANOVA I LA GELTRU 

Exposició Final del Diorames del 
Camí Ramader o Carrerada Reial 
de la Cerdanya 

34 1.495,00 

G66873407 
ASSOCIACIO TONIS OLESA DE 
MONTSERRAT 

Festes de Sant Antoni Abat 34 1.495,00 

G64854920 
CENTRE CULTURAL SANT 
VICENÇ DE SARRIA 

A Sarrià nadal és tot l'any: projecte 
de cultura popular i tradicional per 
a joves. 

34 1.495,00 

G59120444 
ASSOCIACIO CULTURAL PER LA 
TRADICIO MUSICAL TRAM 

Tradicionarius. Festival Folk 
Internacional 

33,5 1.473,00 

G59667386 A.C.F. SABADELL SARDANISTA 
59è Aplec de la Sardana de 
Sabadell 

33 1.451,00 

G60195906 
ASSOCIACIO D´AMICS DELS 
GEGANTS DEL PI 

XXVIII Festes de Sant Josep Oriol i 
activitats que se'n deriven 

33 1.451,00 

G58698424 ASSOCIACIÓ ESPLUGA VIVA 
Esplugues, 50 anys de la flama del 
Canigó 

33 1.451,00 

G58040775 
ASSOCIACIO LLUÏSOS DE 
GRACIA 

Lluïsos és cultura 33 1.451,00 

G58038167 
AGRUPACIÓ SARDANISTA 
L'IDEAL D'EN CLAVÉ DE LES 
ROQUETES 

Aplec de les Roquetes 32,5 1.429,00 
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NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

(€) 

G65129124 
ASSOCIACIO COLLA DE DIABLES 
DE VOLTREGANES FOC I 
GANXO 

XV Edició "El Drac que Vol Tragar" 32,5 1.429,00 

G61058004 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
L'EMPELT 

Cultura popular a les festes 
climentones 

32,5 1.429,00 

G61550653 
ELS TONIS DE STA EUGENIA DE 
BERGA 

Els Tonis de Sta Eugènia de Berga 
2022 

32,5 1.429,00 

G62538590 
AMICS DE MEDIEVALIA 
SABADELL 

Festa i Mercat, Medievàlia 
Sabadell 2022 

32 1.407,00 

G08973810 
ASOC SOC SARDANISTA 
DANSAIRES VILANOVINS 

Activitats sardanistes 32 1.407,00 

G08406332 ASSOCIACIO CULTURAL ESPLAI 
L'Ametlla de Merola - Conviu amb 
la tradició: tot l'any ! 

32 1.407,00 

G62178462 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
RECREATIVA ARMATS DE 
MANRESA 

Celebració del XXè aniversari (+2) 
de la re fundació dels Armats de 
Manresa 

32 1.407,00 

G58348806 ESBART CATALA DE DANSAIRES 
Activitats de foment i difusió de la 
dansa catalana 2022 

32 1.407,00 

G63806756 
FUNDACIÓ PRIVADA LA PASSIÓ 
D'ESPARREGUERA 

La Passió d'Esparreguera 2022 32 1.407,00 

G60083185 
GRUP PESSEBRISTA DE 
CASTELLAR DEL VALLÈS 

Pessebres i Invents 32 1.407,00 

G58946955 
AMICS DE LA SARDANA DE 
PREMIÀ DE MAR 

A la plaça fem sardanes. Diada del 
soci de l'Entitat. 

31,5 1.385,00 

G58356007 
AGRUPACIO FOLKLORICA 
AMUNT I CRITS 

Música i Danses a Terrassa 31 1.363,00 

G61887329 
AGRUPACIÓ MUSICAL DE 
CERDANYOLA DEL VALLÈS 

Un Castell de Castells 31 1.363,00 

G67475905 
ASSOCIACIO COLLA DELS TRES 
TOMBS DE SANT JOAN DESPI 

Tres Tombs de Sant Joan Despí - 
31ena edició revista El Camí 

31 1.363,00 

G63370563 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 18 DE 
SETEMBRE 

XXVè Aplec de Cardona 31 1.363,00 

G58327438 
ASSOCIACIO SOCIETAT CORAL 
AMICS DE LA UNIO 

Concerts 145è aniversari Societat 
Coral Amics de la Unió 

31 1.363,00 

G02868339 
BAR - ASSOCIACIÓ CULTURAL 
D'ARENYS DE MAR 

Vídeos divulgatius de la Festa de 
Sant Roc 

31 1.250,00 

G64299118 
FUND PRIVADA CIVICA 
ORENETA DEL VALLES 

Enganxa't a la cultura 31 1.363,00 

G58368150 
GERMANDAT DE TRABUCAIRES, 
GEGANTERS I GRALLERS DE 
SANT ANDREU DE PALOMAR 

El Seguici Festiu a la Festa Major 
de Sant Andreu 

31 1.363,00 

G61528410 GRUP DE DIABLES KAPAOLTIS 
35è aniversari de la colla de 
diables Kapaoltis 

31 1.363,00 

G58990029 GRUP DEL DRAC DE TERRASSA Diada del Xumet 31 1.363,00 

G62860796 
TOT RAVAL, FUNDACIO 
PRIVADA 

Festival Raval(s). Fet per la gent 
del barri! 

31 1.363,00 

G60683836 
AGRUPACIÓ FOLKLORICA 
D'ORDAL 

Història de da Cultura Popular i el 
folklore d'Ordal 

30,5 1.100,00 

G58390345 
AGRUPACIÓ SOCIAL PUBILLS 
DE VALLS DE TORROELLA 

Cinquantena Festa dels Pubills de 
Valls de Torroella 

30,5 1.341,00 
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NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
Total 
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(€) 

G64118714 
ASSOCIACIO TITELLAIRE DE 
ROQUETES 

La Titellada (17ª Mostra de Titelles 
de Les Roquetes) 

30,5 1.341,00 

G58838103 BADALONA SARDANISTA 78è Aplec de la Sardana 30,5 1.341,00 

G66055286 
FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA 
CAIXA SABADELL 1859 

Sant Jordi Diada del Llibre 30,5 1.341,00 

G64255185 
FUNDACIO PRIVADA CULTURA I 
TEATRE 

Els Pastorets d'Els Carlins 2022: 
una renovació organitzativa, social 
i gràfica 

30,5 1.341,00 

G63655021 
AMICS DE LA FLAMA DEL 
CANIGÓ I DELS FOCS DE SANT 
JOAN DE MANLLEU TRADIFOC 

Sant Joan-Tradifoc 2022 30 1.253,00 

G60531795 
ASSOCIACIÓ COLLA DE 
GEGANTERS I GRALLERS DE 
CASTELLTERÇOL 

Castellterçol, una vila gegant 30 1.253,00 

G62867023 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
SAGALS D'OSONA 

Represa de l'activitat castellera 
2022 

30 1.253,00 

G66880253 
ASSOCIACIO DE LA CASA DEL 
TIO I LA CASA DEL BOSC 
D'ARGENÇOLA 

12a Festa del Tió d'Argençola 30 1.253,00 

G61299079 
ASSOCIACIÓ INSTITUT DE 
PROMOCIÓ DE LA CULTURA 
CATALANA 

XXXII Jocs Florals del Raval 30 1.253,00 

G65690620 
ASSOCIACIO TAULA D'ENTITATS 
DE SARRIA 

Sardanes a la Plaça 30 1.253,00 

G58315953 ATENEU SANTCUGATENC 47a edició de la Festa de Tardor 30 1.253,00 

G63541502 BALL DE DIABLES DE MATARO 
L'Encesa - el seguici de la Vila de 
Gràcia 

30 1.253,00 

G62265046 COLLA GEGANTERA D'ILURO Iluro m'Il.lusiona ! 30 1.253,00 

G58851080 COLLA SARDANISTA RIALLERA 
96è concurs de colles sardanistes 
de Vic 

30 950,00 

G63632715 
DE BOLIT UNIÓ DE COLLES DE 
CULTURA 

Rebombori 2022 Festa de la 
Cultura Popular i la Música Folk 

30 1.253,00 

G62556154 
FUNDACIO LA TOSSA DE 
MONTBUI 

Aplec del Roser 2022 30 1.253,00 

G63198782 
FUNDACIÓ PRIVADA 
UNIVERSIÀRIA MARTÍ L'HUMÀ 
DE LA GARRIGA 

Festes del Bosc 2022 30 1.253,00 

G08343774 
SOCIETAT CULTURAL I 
RECREATIVA LA BARRETINA 
VERMELLA 

FEM cultura popular a la Barretina 30 1.253,00 

G59377929 
AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES 
DE TERRASSA 

Tallers de construcció de diorames 
i activitats de foment i difusió de la 
cultura del pessebrisme / 50ª 
trobada pessebristes 

29,5 1.232,00 

G58326877 
AGRUPACIÓ SARDANISTA DE 
CALELLA 

94È Aplec de la Sardana de 
Calella 

29,5 1.232,00 

G61144093 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DE 
CARRETERS I CANSALADERS 
DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

Festa Sant Antoni Abat 2022 29,5 1.232,00 
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G02978260 
ASSOCIACIÓ PRO APLEC STA 
COLOMA GRAMENET 

Commemoració del 68è Aplec a 
Santa Coloma de Gramenet 

29,5 1.232,00 

V59943456 
COLLA DE GEGANTERS DE 
MONTORNES DEL VALLES 

26a Trobada Comarcal de Gegants 
del Vallès Oriental i Occidental 

29,5 1.232,00 

G62216353 
FESTA MAJOR INFANTIL EL 
SIDRAL 

Festa Major Infantil Sant Joan City 
- Aula de les Arts de Carrer 

29,5 1.232,00 

G60694114 
FOMENT DE LA SARDANA DE 
BARCELONA 

Audicions de sardanes 2022 29,5 1.232,00 

G58226911 
SOCIETAT CULTURAL SANT 
JAUME 

Seguirem innovant 29,5 1.232,00 

G58174632 ACG ROSALIA DE CASTRO 
Festa Cultural Can Mercader - 
Corpus 2022 

29 1.211,00 

G58407024 AIRIÑOS DA NOSA GALICIA 

Festival de música i dansa_festa 
del 39 aniversari_lletres 
gallegues_mostra cultural i 
gastronòmica i promoció del camí 
de santiago xacobeo 2022 

29 1.211,00 

G67777953 
ASSOCIACIO AMICS DE LA 
COMPARSA DE CAPGROSSOS 
DEL POBLE NOU 

Presenvació de la memòria 
històrica per mitjà de la cultura 
popular 

29 1.211,00 

G62671490 
ASSOCIACIÓ LA COLÒNIA 
MODERNISTA 

XXII Festa del Modernisme de la 
Colònia Güell 

29 1.211,00 

G63165583 
ASSOCIACIO PER LES 
TRADICIONS CATALANES 

Organització Flama del Canigó 
2022 - Osona i Moianès 

29 620,00 

G58344318 CENTRE D'ESPLAI XIXELL Pessebre Vivent 2022 29 1.211,00 

G08489205 
CENTRO ARAGONES DE 
BADALONA 

Festes del Pilar 2022 29 1.211,00 

G08953564 
CERCLE D'AGERMANAMENT 
OCCITANO-CATATALÀ - CAOC 

Arrels comunes: història, 
llegendes, danses, cançó popular i 
tradicions occitano-catalanes. 
Activitats de promoció i divulgació 
2022. 

29 1.211,00 

V60160009 
COLLA DE GEGANTERS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

Activitats i 50è aniversari Gegants 
de la Geltrú 

29 1.211,00 

G58686866 
COLLA DEL BITXO DEL 
TORRENT MITGER DE 
TERRASSA 

VI Trobada de Bestiari "Can Roca 
crema!" 

29 1.211,00 

G65769937 
COLLA DIABLES VALL DEL 
TENES 

La Bastarda 29 1.211,00 

V58249533 CORAL SANT JORDI Activitat artística i formativa 2022 29 1.211,00 

G59319798 
FOMENT SARDANISTA DE SANT 
SADURNI D'ANOIA 

28e. Aplec Capital i el Cava 29 1.211,00 

G08494635 
FOMENTO DE TURISMO DE 
SITGES 

Pubillatge a Sitges 29 1.211,00 

G60818705 
GEGANTERS I GRALLERS DEL 
POBLE-SEC 

Trobada gegants i estrena nana 
del Poble-Sec 

29 1.211,00 

G08880528 
LA LLIGA COMERCIAL, 
INDUSTRIAL I AGRÍCOLA 

Portes obertes a la cultura popular 29 1.211,00 

G59310557 
ASSOCIACIO CENTRE CATOLIC 
DE L´HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

Xxv Certamen Poètic Andreu Trias 28,5 1.190,00 
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G65698383 
ASSOCIACIÓ COLLA 
GEGANTERA DE MASQUEFA 

Activitat 2022: Dinamització de les 
Festes Majors de Masquefa i 35è 
aniversari dels gegants 

28,5 1.190,00 

G63035596 
ASSOCIACIO DE GEGANTERS I 
GRALLERS DE MOIA 

Festa Major 2022- En fem 40 28,5 1.190,00 

G60981933 
ASSOCIACIO ESBART 
ROCASAGNA 

40è aniversari de l'Escola de 
Dansa - Esbart Rocasagna 

28,5 1.190,00 

G66171877 
ASSOCIACIO GRUP DISBAUXA 
DE CARNAVAL 

Carnaval Sabadell 2022 28,5 1.000,00 

R0802202B 

HERMANDAD NUESTRO PADRE 
JESUS CAUTIVO Y MARIA 
SANTÍSIMA DE LAS ARENAS DE 
TERRASSA 

Representació Popular Festes 
Nadalenques 2022 

28,5 1.190,00 

G58301466 
SOCIETAT CULTURAL I 
ESPORTIVA LA LIRA 

Folk 'n' Viu 2022. Cicle de música 
tradicional de la SCE La Lira 

28,5 1.190,00 

G58039488 ACA COFRADIA 15+1 Cruz de Mayo 2022 28 1.170,00 

G08943250 
AGRUPACIO CULTURAL 
FOLKLORICA BARCELONA 

Cicle de ballades de Sardanes a la 
Catedral de Barcelona 2022 

28 1.170,00 

G65170607 
ASSOCIACIO COLLA DE DIABLES 
DEL CASC ANTIC DE 
BARCELONA 

Fot-li castanya 2022 i 25 aniversari 
de diables del Casc Àntic 

28 1.170,00 

G59613554 
ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES 
DE MATARÓ 

Diorames 28 1.170,00 

G63552137 
ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES 
DE VILAFRANCA 

Exposició de Pessebres Nadal 
2022 

28 1.170,00 

G61191771 
ASSOCIACIÓ DRAC BALUK 
ASTHAROT I DIABLES DE CA 
N'AURELL 

Les Diades del Drac Baluk 2022 28 1.170,00 

G65501330 ASSOCIACIO FEM BIR Les Llegendes de Bigues i Riells 28 1.170,00 

G63195630 
ASSOCIACIO FIRA DE SANTA 
LLUCIA 

Fira de Santa Llúcia 2022 28 1.170,00 

G64611239 
ASSOCIACIO GEGANTERA DELS 
GEGANTS DE SANT JAUME 

14a Trobada dels Gegants de Sant 
Jaume i retorns colles convidades 

28 1.170,00 

G64174477 
ASSOCIACIO MIQUELETS DE 
CATALUNYA 

XVa Desfilada dels Miquelets 28 1.170,00 

G08713349 CIRCOL CATOLIC DE BADALONA 
Els Pastorets del Círcol de 
Badalona 

28 1.170,00 

V60382314 
COLLA GEGANTERA DE 
CASTELLBISBAL 

Festa Major de l'Aigua i la Llum i 
activitats que se'n deriven 
organitzades per la Colla 
Gegantera de Castellbisbal 

28 1.170,00 

G58014481 FUNDACIO ORFEO GRACIENC 
Músiques de Coronació a Gràcia: 
concert inaugural de la nova etapa 
de l'Orfeó Gracienc 

28 1.170,00 

G08595886 
FUNDACIÓ VIDAL FUNDACIÓ 
PRIVADA 

Cultura Popular i dinamització del 
territori a Puig-reig i al Berguedà 

28 1.170,00 

G60009388 LA TAULA DEL RAVAL Els Bouets i la Vaqueta del Raval 28 1.170,00 

G64939374 A. C. CALAIX DE SASTRE XI Sancti Felicis 27,5 1.149,00 

G58126285 
ASS.AGRUPACIO CULTURAL 
DEL BAGES 

El Rapte 27,5 1.149,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

(€) 

G65336240 
ASSOCIACIÓ COLLA DEL DRAC 
DE SITGES 

Activitats locals del Drac de sitges 27,5 1.149,00 

G59936278 
ASSOCIACIO D'AMICS DE 
SANTIGA 

XXXVIII Festa de l'arbre i XXXII 
homenatge als poetes 

27,5 1.091,00 

G65412819 
ASSOCIACIO TRABUCAIRES DE 
TERRASSA 

Festa de recreació històrica: "Com 
es pot fer amb tanta calor la guerra 
carlina?" Investidura del trabucaire 
d'honor 

27,5 1.149,00 

G58036849 
CASA DE GRANADA CULTURAL 
ANDALUZA DEL VALLÉS 
OCCTAL. 

"Cita con el Flamenco" i "50 
Aniversario de la Casa de 
Granada" 

27,5 1.149,00 

G08531402 CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL Cicle Arrels de Dansa 27,5 1.149,00 

G08448573 CASINO PRADO SUBURENSE El Carrusel del Prado 27,5 1.149,00 

V58009101 CENTRO CULTURAL ANDALUZ Romeria del Rocío 27,5 1.149,00 

G60234549 
COLLA CASTELLERA 
TIRALLONGUES DE MANRESA 

Trobada castellera Diumenge de 
Rams a Manresa 

27,5 1.149,00 

G66629817 
COLLA GEGANTERA DE LLIÇÀ 
DE VALL 

Pas de Gegant Contra el Càncer 
Infantil 

27,5 1.149,00 

G63767115 
DIABLES DE SANT CUGAT DEL 
VALLES 

Trobades de bèsties a Sant Cugat 27,5 1.149,00 

G64365026 
ENTITAT CULTURAL I FESTIVA 
CAN PISTRAUS 

Carnaval de Can Pistraus 27,5 1.149,00 

G58394016 ESBART CIUTAT COMTAL eN5d 27,5 1.149,00 

G61248381 FÒRUM VOCAL Projecte Coral XXII 27,5 1.149,00 

G61198826 FUNDACIO PRIVADA PROCAT 
Aplecat 2022 Mostra de Cultura 
Popular a Nou Barris 

27,5 1.149,00 

G67432500 
ASOC CULTURAL COMPAÑIA 
BARCELONA FLAMENCO 
BALLET 

Foment Art Flamenc 2022 27 1.128,00 

G60889623 
ASSOCIACIÓ BASTONERS DE 
TERRASSA 

41e Aniversari Bastoners de 
Terrassa 

27 1.128,00 

G61440707 
ASSOCIACIÓ CENTRO 
ARAGONÉS DE TERRASSA 

Pilar 2022 27 1.128,00 

V63170609 
ASSOCIACIÓ CULTURAL COLLA 
MITJANA DELS GEGANTS DE 
MONTCADA I REIXAC 

Promoció del fet geganter i 
dinamització de les festes majors 
de Montcada i Reixac 

27 1.128,00 

G65748543 
ASSOCIACIÓ CULTURAL FES TA 
FESTA 

Fes Ts Festa, la cultura popular a 
la ràdio i internet 

27 1.128,00 

G60209517 
ASSOCIACIÓ DE CASTELLERS I 
CASTELLERES DE MOLLET 

XXX Diada de Castellers de Mollet 27 1.128,00 

G65061681 
ASSOCIACIÓ DE DIABLES DE 
SANT PAU 

Festa dels diables de Sant Pau 27 1.128,00 

G65046104 
ASSOCIACIO DE PESSEBRISTES 
DE CIUTAT VELLA DE 
BARCELONA 

Nadal a la ciutat de Barcelona 27 1.128,00 

G58228818 CENTRE CULTURAL ELS PROPIS Diada Nacional de Catalunya 27 1.128,00 

G61197828 
CENTRO RECREATIVO Y 
CULTURAL ARAGONÉS 
RIPOLLET 

Festes del Pilar 2022 27 1.128,00 
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R5800369J 
CONFRARIA DE NATZARENS 
DEL NOSTRE PARE JESÚS DEL 
GRAN PODER I MACARENA BCN 

Pregó Setmana Santa i Bullentins 27 815,00 

G60770799 DIABLES DE LES CORTS 
Correfoc de Primavera de Les 
Corts - 28è Aniversari de Diables 
de Les Corts 

27 1.128,00 

G59993634 
HDAD. NTRO. P. JESÚS 
NAZARENO Y NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA 

Tirallonga-cicle de festes populars i 
tradicionals avivades : Santes 
Creus, Maig, Inmaculada,  
Esperança 

27 1.128,00 

G58304999 
ASOCIACION CASA VALENCIA 
DE GAVA 

Falles Gavà 2022 26,5 1.107,00 

G60456878 
ASSOCIACIÓ GEGANTERS DE 
GRÀCIA 

Revitalitzem la comparsa dels 
capgrossos de Gràcia 

26,5 1.107,00 

G61798401 
CASA DE ARAGÓN DE 
CERDANYOLA 

Trobada de Tambors i Bombos 
d'Aragó a Cerdanyola 

26,5 1.107,00 

G58202979 
HERMANAD NUESTRA SEÑORA 
DEL ROCIO PASTORA 
ALMONTEÑA DE L'HOSPITALET 

Rocio de luz 26,5 1.107,00 

G58126061 
HERMANDAD NUESTRA 
SEÑORA DEL ROCIO DE PINEDA 

Celebració diada de Catalunya i 
intercanvi cultural 

26,5 1.107,00 

G08803132 
HOGAR EXTREMEÑO DE 
BARCELONA 

Celebració Festes Patronals 2022 26,5 750,00 

G59819136 
ASS. COLLA GEGANTERA DE 
MOLINS DE REI 

Festa Major Gegant 2022 26 1.086,00 

G63420632 
ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES 
DE VILAFRANCA 

14è Diabòlic 26 1.086,00 

G63566798 
ASSOCIACIÓ CENTRO 
CULTURAL RAÍCES DE 
ANDALUCÍA DE VILADECANS 

XIV Noche Romera Ciudad de 
Viladecans y Exposición "MIs 
Raíces" Integración de la Cultura 
andaluza y catalana 

26 1.086,00 

G08888422 
ASSOCIACIO INSTITUT DE 
PROJECCIO EXTERIOR 
CULTURA CATALANA 

XXXIV Premis Batista i Roca-
Memorial Enric Garriga Trullols 

26 1.086,00 

G59945212 
ASSOCIACIO SECCIO 
SARDANISTA DE MARTORELL 

35è Aplec del Roser 26 1.086,00 

G08663478 
ATENEU IGUALADI DE LA 
CLASSE OBRERA 

La Corte del Faraón 26 1.086,00 

G65685307 CAN NINOT 
7a Mostra de Titelles de Sant 
Cugat del Vallès 

26 1.086,00 

G64910987 
CASINO DE CALDES FUNDACIO 
PRIVADA 

Cicle de Musicasino, de teatre i 
cultura popular en format digital i 
presencial 

26 1.086,00 

G61976338 COR BONAIRE I VEUS DE TONA 
Concerts de Cant Coral Populars I 
Tradicionals 

26 1.086,00 

G59301309 DRAC I BRUIXES DE CAN BOADA Trividits 26 1.086,00 

G65966541 
FLAMENCOLOGIA ACA NUEVOS 
AIRES DEL CAMINO 

Décimo aniversario Flamencología 
ACA Terrassa 

26 1.086,00 

G64211253 
FUNDACIO ORFEO MANRESA, 
FUNDACIO PRIVADA 

IGNASI, el viatge 26 1.086,00 
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G60074192 
FUNDACIÓ PRIVADA FOLCH I 
TORRES 

Acte central trentè aniversari 
Fundació Folch i Torres 

26 1.086,00 

G67486191 
NEANDERTAL RECORDS, 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 

Festival Floral 26 1.086,00 

G65688780 

RROMANE SIKLOVNE 
ASSOCIACIO DE JOVES 
ESTUDIANTS GITANOS DEL BON 
PASTOR 

Ludoteca musical romaní 26 1.086,00 

G08468209 SOCIETAT CORAL ELS AMICS Cafè Teatre i Balls Tradicionals 26 1.086,00 

G62386602 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
EXTREMEÑA "ZURBARÁN" 

XXI Certamen Internacional de 
Pintura "Zurbarán" 

25,5 1.065,00 

V58133968 
ASSOCIACIÓ CORAL LA 
PONCELLA 

Trobada de Corals de Cors de 
Clavé de Sant Feliu de Codines 

25,5 1.065,00 

G65278087 
ASSOCIACIO CULTURAL FESTA 
MEDIEVAL SANT JORDI DE 
BADALONA 

Bitulona 2022 - Festa popular 
Medieval 

25,5 1.029,19 

G65613838 
ASSOCIACIO JOVES ARTISTES 
KOLOMENCS 

Projecte Temàtic popular 
"Llegenda del Torrent de les 
Bruixes" 

25,5 1.065,00 

G65945800 
BALL DE SERRALLONGA DE 
TERRASSA 

Activitats de l'Associació Ball de 
Serrallonga de Terrassa 

25,5 1.065,00 

G65103491 
COLLA DINAMITZADORA DE 
FESTES MORATS 

Santa Teca 25,5 1.065,00 

G59152405 
GRUP SARDANISTA DINTRE EL 
BOSC 

Nit de la Sardana Dintre el Bosc 70 25,5 1.065,00 

G58533506 ORFEÓ BADALONÍ La Moixiganga de Badalona 25,5 1.065,00 

G60335114 
AGRUPACIO BALL DE GITANES 
MARTORELLES 

Picades de Ball De Gitanes 25 1.044,00 

G58119777 
AMICS DE LA UNESCO DE 
BARCELONA 

Màscares del món, un llegat 
cultural obert 

25 1.044,00 

G64340714 
AMICS DEL PESSEBRE VIVENT 
D'ÒRRIUS 

Nova imatgeria Colla Gegantera 
Andreu de ScéllecS 

25 1.044,00 

G61348389 
ASOC FLAMENCO VIVO DE 
BADALONA 

XVI Recital de Guitarra Flamenca 
Ciudad de Badalona 

25 1.044,00 

G67521013 
ASSOCIACIÓ AMICS 
ENCULTURA'T DE SABADELL 

Recuperació de la Mulassa de 
Sabadell 

25 1.044,00 

G63265250 
ASSOCIACIO BALL DE DIABLES 
DE SITGES COLLA JOVE 

Festa Major de Sitges de Sant 
Bartomeu i Santa Tecla 

25 1.044,00 

G65491557 
ASSOCIACIO COLLA FERAFOC 
DE SANT QUINTI DE MEDIONA 

Foedus 25 1.044,00 

G60703279 
ASSOCIACIO DIABLES 
D'ARGENTONA 

Renovació de part del vestuari de 
l'entitat 

25 1.044,00 

G65347619 
ASSOCIACIÓ GEGANTS DE 
SANT LLORENÇ SAVALL 

Rèplica del drac de Sant Llorenç 
Savall i adquisició de productes 
personalitzats 

25 1.044,00 

G58766197 CASTELLERS DE TERRASSA Diada Avi Emili 25 1.044,00 

G67913855 
COLLA GEGANTERA DE SANT 
QUINTÍ DE MEDIONA 

Reparació dels gegants vells de la 
vila 

25 1.044,00 

G62539796 GEGANTERS DE SANT ADRIÀ 
Renovació de vestuari de 
geganters i gegants. 

25 1.044,00 
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G59707075 PENYA BOLETAIRE DE BERGA 
El jovent dissenya i construeix una 
falla 

25 1.044,00 

G08841819 
SOCIETAT CULTURAL L´OLIVA 
DE BADALONA 

Festa de la Verema 25 325,00 

G62164793 
A.H.A.SAN JOSÉ DE ABRUCENA 
EN TERRASSA 

48è Aplec De San José de 
Abrucena en Terrassa 

24,5 1.023,00 

G59790808 
AGRUPACIO DE PESSEBRISTES 
DE SABADELL 

Nadal 2022 24,5 1.023,00 

G59516484 
AGRUPACIO SARDANISTA DE 
TONA 

47è Aplec de tardor 24,5 1.023,00 

G59827212 
AGRUPACIÓ SARDANISTA 
MANLLEUENCA 

Aplecs sardanístics i Concert - 
Manlleu 2022 

24,5 1.023,00 

G64803281 
ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS 
CREMATS D'OLOST 

Correfoc de Festa Major 2022 24,5 1.023,00 

G65128274 
ASSOCIACIO D'AMICS DE 
L'ACORDIO DE MAÇANERS 

37ª trobada D'acordionistes de 
Maçanes 

24,5 1.023,00 

G60698396 
ASSOCIACIÓ PIXAFOCS I 
CAGASPURNES DE MASQUEFA, 
COLLA DE DIABLES 

Fase 1. Vestit tradicional Ball de 
Diables 

24,5 1.023,00 

G62339627 
ASSOCIACÓ CULTURAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA DE 
TERRASSA 

XIV Festa de la Tardor 2022 24,5 1.023,00 

R0800649F 
CENTRE PARROQUIAL SANT 
VICENÇ 

Celebració del 80è aniversari dels 
Pastorets de la Creu Alta Centre 
Parroquial Sant Vicenç de Sabadell 

24,5 1.023,00 

G60082302 
CENTRO ARAGONÉS DE 
L'HOSPITALET 

La cultura Aragonesa a l'Hospitalet 
de Llobregat 

24,5 1.023,00 

G58518549 GEGANTS I NANS DE SALLENT 
Pla de renovació i consolidació 
nova Colla de Gegants i Nans de 
Sallent 

24,5 1.023,00 

G58021528 
PEÑA CULTURAL FLAMENCA Y 
RECREATIVA ANDALUZA 
ANTONIO MAIRENA 

XLI Festival Flamenco Broche de 
Oro 

24,5 1.023,00 

G66904137 
ASSOCIACIO BALL DE DIABLES 
DE BIGUES I RIELLS DEL FAI 

I Trobada de Bèsties 24 1.002,00 

G66191388 
ASSOCIACIÓ BALL DE GITANES 
DE TERRASSA 

El Ball de Gitanes a Terrassa 24 1.002,00 

G65840225 
ASSOCIACIO COLLA 
GEGANTERA DE NOU BARRIS 

El Costumari català a Nou Barris 24 1.002,00 

G65347536 
ASSOCIACIO COLLA 
GEGANTERA DEL CASC ANTIC 
DE BARCELONA 

Nadal a la ciutat de Barcelona 24 1.002,00 

G67343855 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
D'OLIVELLA EL MARGALLÓ 

Recuperació de la imatge històrica 
del Drac d'Olivella 

24 1.002,00 

G65135550 
ASSOCIACIO CULTURAL I 
D'ESBARJO MESTRES DEL GAI 
SABER 

Gravació de les musiques de 
l'espectacle "Santes" i disseny de 
vestuari 

24 1.002,00 

G60561321 
ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS 
D'ARENYS DE MAR 

La Nocturna 24 1.002,00 

G66091562 
ASSOCIACIÓ JUVENIL COLLA 
GEGANTERA LA PATUFA 

Creació de l'Home dels Nassos 24 1.002,00 
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G67196709 
ASSOCIACIÓ LA PESTA 
D'ARENYS 

La Pesta d'Arenys 24 1.002,00 

G61886057 
ASSOCIACIO MUSICS PER LA 
COBLA 

La difusió del patrimoni de la 
música per a cobla 

24 1.002,00 

G66626250 
ASSOCIACIÓ TRABUCAIRE 
"BANDOLERS DE TERRASSA" 

Recreacions dels atacs bandolers 
a la vila de Terrassa -7ª edició- 

24 1.002,00 

G08991135 
CASA DE ANDALUCIA DE 
MATARO 

Romeria Rociera de Mataró 24 1.002,00 

G58031832 
CASA DE ARAGON DE GAVA, 
VILADECANS Y CASTELLDEFELS 

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

24 1.002,00 

G60814241 CASTELLERS DE SABADELL Diada del Tèxtil 24 1.002,00 

G58545005 
CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
PLAZA MACAEL 

Romeria del Rocío 24 1.002,00 

G61646105 
COLLA DE BASTONERS DE 
SABADELL 

Com interactueu entre vosaltres? 24 1.002,00 

G60433828 
COLLA DE CASTELLERS 
D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Diades importants de la Colla dels 
Castellers d'Esplugues de 
Llobregat 

24 1.002,00 

V62193990 
COLLA DE GEGANTERS DE 
MALGRAT DE MAR 

Trobades geganteres 2022: 15é 
aniversari dels gegants Nicolau i 
Rita. 

24 1.002,00 

V62888086 
COLLA DE GEGANTERS DE 
VILASSAR DE DALT 

110 anys de Gegants a Vilassar 24 1.002,00 

G60133030 
COLLA DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS DE SANTA 
COLOMA DE GRAMANET 

Nou model de participació dels 
gegants de la ciutat a les Festes 
Majors de Santa Coloma de 
Gramenet 

24 1.002,00 

G62863477 
COLLA GEGANTERA RODA DE 
TER 

Rèpliques capgrossos Roda de Ter 24 1.002,00 

G58261116 ESBART SABADELL DANSAIRE 

Creació i estrena del Ball de 
gitanes de Sabadell, Adquisició de 
8 Cavallets, creació de la musica i 
coreografia i presentació. 

24 1.002,00 

G61645115 

FUNDACIO PRIVADA PERE 
CLOSA PER A LA FORMACIO I 
PROMOCIO DELS GITANOS A 
CATALUNYA 

Cultura Popular Gitana 24 1.002,00 

G62311311 
GRUP DEL CORREFOC DEL 
FOLLET I LA FANTASMA DE 
SANT FELIU DE CODINES 

Restauració i millora de la 
imatgeria festiva de la Colla Infantil 
del Grup del Correfoc del Follet i la 
Fantasma, dins la Festa Major 

24 1.002,00 

G60749249 MOIXIGANGUERS D'IGUALADA Projecte "Eh Moixis!" 24 1.002,00 

G08727075 
SOCIETAT CORAL OBRERA LA 
GLÒRIA SENTMENATENCA 

Balla Vallès 24 1.002,00 

G62867767 
A. C. A. AMIS DE LA SANTA 
CREU DE CANJAYAR 

Festa de la Santa Creu de 
Canjayar a Terrassa 2022 

23,5 982,00 

G59756593 
A.C.A PEÑA FLAMENCA DE 
MANLLEU 

36º Festival Flamenco de Manlleu 23,5 982,00 

G59798330 
AGRUPACIO SARDANISTA 
TORELLO 

Aplec de primavera i "sardagés" 23,5 982,00 
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G61097929 
AMICS DE LA SARDANA DE 
VILASSAR DE MAR 

Concert: Centenari de Manuel 
Oltra i Ferrer 

23,5 982,00 

G59835405 
ASOC CULTURAL ANDALUZA DE 
TONA Y BALENYA 

Festa Major Sant Andreu 2022 23,5 982,00 

G08712481 
ASSOCIACIO CULTURAL 
RECREATIVA UNIO CALAFINA 

3er. Concurs microtextes Casino 
de Calaf 

23,5 982,00 

G65075228 
ASSOCIACIÓ DE 
CONFRARESSES DE 
BARCELONA 

Integració i Igualtat de la dona al 
mon confrare. Recuperació de la 
Processo de la bona mort per part 
de la dona i exposició fotogràfica 

23,5 982,00 

G65298903 
ASSOCIACIO MUSICAL I 
CULTURAL LES BUFANDES 

Punts de Trobada 22 23,5 982,00 

G65433096 
ASSOCIACIO SARDANISTA 
COLLBLANC-TORRASSA 

10 è Aplec de la sardana 23,5 982,00 

G58021031 
ASSOCIACIÓ SOCIETAT CORAL 
LA UNIÓ SANTCUGATENCA 

Activitats de cultura popular i 
tradicional de La Unió 2022 

23,5 982,00 

G62122320 
COLLA DELS DIABLES 
D'ESPARREGUERA 

Creació de vestits de gallines i 
pollets 

23,5 982,00 

G59370759 DIABLES DEL POBLE SEC X Festa dels Amics del Sirius 23,5 982,00 

G62067160 
DRAC I DIABLES DE LA COLÒNIA 
GÜELL 

Correfoc i encesa de la Cripta de la 
Colònia Güell 

23,5 982,00 

G08256026 ORFEO VIGATA 
Concert de celebració del 120è 
Aniversari 

23,5 982,00 

R0800045G 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
BASILICA DE BARCELONA 

La Carassa i l'alteritat del nadal. Un 
element festiu per conèixer. 

23,5 982,00 

G58812827 
ASOC CULTURAL ANDALUZA DE 
TORELLÓ 

Romeria rociera de Torelló 2022 23 961,00 

G65256851 
ASOCIACIO CULTURAL 
CATALUNYA SARDANISTA 

26è Concert sardanes i musica per 
cobla al Barradas 

23 961,00 

G08672719 
ASOCIACION CASA DE MADRID 
EN BARCELONA 

Sant Jordi i Festa Major Dreta de l' 
Eixample 

23 600,00 

G09696337 ASSOCIACIO ARA I SEMPRE Ara i sempre cultura 23 961,00 

G58364597 

ASSOCIACIÓ DE VEINS DE 
L'ANTIC POBLE DE SANT PERE 
DE TERRASSA (JAUME ROSSET 
LLOBET ) 

Festa del Casament Vuitcentista 23 961,00 

G65009557 
ASSOCIACIO MUSICAL 
SUBURENSE 

Conferències Música per a Veu i 
Cobla 

23 961,00 

G60299146 CASTELLERS DE CORNELLÀ 
Activitats castelleres a la província 
de Barcelona 

23 961,00 

V60382413 
COLLA DE DIABLES LA 
DIABOLICA DE GRACIA 

Diada del 40è aniversari 23 961,00 

G65142671 
COLLA GEGANTERA DE 
PALAFOLLS 

Pla de dinamització de l'activitat de 
la Colla Gegantera de Palafolls 

23 961,00 

G59675793 COR LA VEU DE VOLTREGÀ Cent anys cantant 23 961,00 

G59785907 CORAL SANT MEDIR 
Cloenda 65 aniversari. Coral Sant 
Medir: present i futur 

23 961,00 

G59106187 DIABLES DE TERRASSA 

Creació d'indumentària i elements 
d'imatgeria festiva per la nova 
secció infantil de la Colla de 
Diables de Terrassa 

23 961,00 
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G60973203 
ASSOCIACIÓ CENTRO 
CULTURAL ANDALUZ 

Setmana cultural 22,5 940,00 

G67228460 
ASSOCIACIO COLLA DE DIABLES 
DE DOSRIUS 

Nits de llum a Dosrius 22,5 940,00 

G63346746 
ASSOCIACIÓ FESTA D'EN TOCA-
SONS 

30è Aniversari Festa d'en Toca-
Sons 

22,5 940,00 

G58933912 
ASSOCIACIÓ TRADICIONS I 
COSTUMS MOLLET 

Celebració del dia del soci 22,5 940,00 

G08502544 
CENTRO ASTURIANO DE 
BARCELONA 

Festival Nueche Celta 2022 22,5 940,00 

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. 

22,5 940,00 

G63855126 
LA SACA (SITGETANA DE 
CULTURA I ANIMACIÓ 

Dansaplaça 22,5 940,00 

G58550252 
AGRUPACIO BALLS POPULARS 
DE VILANOVA I LA GELTRU 

Renovació Vestuari Diables Petits i 
Ball de Nans de Vilanova i la Geltrú 

22 919,00 

G08575680 
ASOC HOGAR CASTELLANO Y 
LEONES DE CATALUNYA 

Foment de la cultura musical 22 919,00 

G67567388 
ASSOCIACIÓ CASTELLERS DE 
SANTS 

Castellers de Sants 22 919,00 

G60168192 
ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'ESCOLES DE MÚSICA 

Stage de Cultura Tradicional i 
Popular Catalana. Catalunya 
prepara una mostra musical per 
divulgar mes enllà de les fronteres. 

22 919,00 

G63147615 
ASSOCIACIO COLLES 
SARDANISTES LAIETANS DE 
BARCELONA 

IX Concurs de Sardanes de Ciutat 
Vella 

22 919,00 

G65702938 
ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE 
FESTES MAJORS 

Mercat de bruixes 22 919,00 

G58126244 
ASSOCIACIÓ FOMENT DE LES 
TRADICIONS CATALANES 

Proclamació Nacional del 
Pubillatge 

22 919,00 

G66469156 
ASSOCIACIO MUSICAL 
ANDREUENCA 

El brillo del Fénix 22 919,00 

G58822461 
ASSOCIACIO SOCIETAT CORAL 
JOVENTUT TERRASSENCA 

Concert cant coral i premi de 
pintura 

22 919,00 

G67229971 
ASSOCIACIO SOM RIU D'OR DE 
SANT FRUITOS DE BAGES 

SOM Activitats 22 919,00 

G67598441 CAPELLA GRAMALLA 35è aniversari Capella Gramalla 22 919,00 

G61562435 CASTELLERS DE BADALONA Jornada del Micaquet 22 919,00 

G58176744 
CENTRE MORAL D'ARENYS DE 
MUNT 

La Cultura Popular a Arenys de 
Munt 

22 919,00 

G62299557 
COLLA DE GEGANTERS I 
GRALLERS DE GRÀCIA-
SABADELL 

39ena Trobada gegantera al barri 
de Gràcia de Sabadell 

22 919,00 

G09668021 DIABLES DE CÀNOVES 
Confecció de vestimenta, forques i 
tabals tradicionals 

22 919,00 

G08682551 IRMANDADE A NOSA GALIZA Homenatge a Rosalia de Castro 22 919,00 

G64968076 
LLEURE I CULTURA A OLESA DE 
BONESVALLS 

Construcció de 4 capgrossos 22 919,00 
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NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

(€) 

G58174244 
ORQUESTRA DE CAMBRA D 
ACORDIONS DE BARCE 

Concert de Nadal de l'OCAB 22 919,00 

G67011601 
ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES 
DE CARME 

Nous tabals i elements festius per 
la Festa Major 

21,5 898,00 

G58415001 
CENTRE CULTURAL RECREATIU 
ARAGONÈS DE MOLLET I 
COMARCA 

Setmana Cultural i Festiva del Pilar 21,5 898,00 

G58630112 
UNIÓN ANDALUZA HERMANDAD 
ROCIERA VIRGEN DE LA 
ROCINA 

Feria de Abril y Romería del Rocío 
de Cataluña 

21,5 898,00 

G66276122 ASSOCIACIO CIVITAS CULTURA 
Auques i cultura popular. Tradició i 
actualitat 

21 877,00 

G67224154 
ASSOCIACIÓ CULTURAL EL 
SOMRIURE D'OLIVELLA 

Projecte 2022 Coral El Somriure 
Olivella 

21 877,00 

G17697749 
ASSOCIACIO CULTURAL 
SIBEMOLL 

Cançó tradicional i la cobla 21 877,00 

G58025065 
CASA DE ANDALUCÍA EN LA 
LLAGOSTA 

Concurso Cante Jondo "Ciudad de 
La Llagosta" 

21 877,00 

G58307299 
CENTRE DE SANT QUIRZE DE 
BESORA 

Continuar la tradició dels Pastorets 
de Sant Quirze de Besora 

21 877,00 

G65352916 
CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
DE PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS 

De Andalucia a Cataluña: Dues 
tradicions agermanades 

21 877,00 

G62722491 
AGRUPACIÓ SARDANISTA SANT 
FELIU DE CODINES 

FESTA DEL SOCI 2022 20,5 856,00 

G58324856 
ASOCIACIÓN CENTRO 
CULTURAL ANDALUZ Y 
ARTÍSTICO MANUEL DE FALLA 

Cultural musical 2022 Lorca 20,5 856,00 

G58445768 
ASOCIACION CENTRO 
CULTURAL CASTELLANO-
MANCHEGO DE BADALONA 

Diada del socio 2022 20,5 856,00 

G58102591 
ASOCIACION CULTURAL 
ANDALUZA HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO 

Cicle de Corals Rocieres 20,5 856,00 

G62493739 
ASSOCIACIO CASTELLERS DE 
LA SAGRADA FAMILIA 

Alcem castells a la província de 
Barcelona 

20,5 856,00 

G58537598 
ASSOCIACIO D'AMICS DE 
L'HAVANERA PORT VELL 

36 Gran trobada d´havaneres 
"Barcelona cara al mar" 

20,5 856,00 

G08904260 
ACCIÓN CULTURAL MIGUEL DE 
CERVANTES 

Tertulia Taller mensual literario y 
XXXV Concurso literario 
internacional 

20 791,00 

G01767722 
ASSOCIACIÓ "EL PORQUET DE 
SANT ANTONI" 

Segona fase de la creació del 
Porquet de Sant Antoni de 
Vilanova i la Geltrú 

20 791,00 

G67715789 
ASSOCIACIO APLEC COMARCAL 
DE LA SARDANA D'OSONA 

15è Aplec sardanista Comarcal 
d'Osona i edició doble CD 

20 791,00 

G66393034 
ASSOCIACIÓ 
ARREPLEGAGEGANTS 

Sortir de festa amb figures 
renovades 

20 791,00 

G08555922 CENTRE CULTURAL EL SOCIAL 
Producció de la música i el vestuari 
de l'espectacle de creació 
"Marineres" 

20 791,00 
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NIF Entitat Títol del projecte o activitat 
Total 
punts 

Import 
concedit 

(€) 

G67335158 
COLLA DE GITANES DE 
CARDEDEU 

Gravació de les musiques de la 
Colla 

20 791,00 

G60877495 DRAC DE GRANOLLERS + 30 anys traient foc pels queixals 20 791,00 

G08843609 
ASOCIACION CULTURAL CASA 
DE ANDALUCIA DE MANRESA 

38º Jornadas conmemorativas Dia 
de Andalucía en Manresa 

19,5 772,00 

G66354648 
ASSOCIACIÓ CULTURAL GRUP 
DE TEATRE DE CALLÚS 

Fira de les filadores 19,5 772,00 

G65733024 
ASSOCIACIO ENTITAT 
ROQUEFESTES 

Rua Summer 19,5 772,00 

G67028142 ASSOCIACIÓ GAMBARU Trobada d'arrel tradicional 2022 19,5 772,00 

V58329178 
SOCIETAT CORAL L'ESPIGA DE 
LES CORTS 

Els amics de l'Espiga 19,5 772,00 

G08489668 CASINO DE VIC Exposicions 2022 19 752,00 

G60208725 
CORAL LAROC DE VILAFRANCA 
DEL PENEDES 

Concert 30è aniversari coral Laroc 
de Vilafranca del Penedès 

19 752,00 

G59308601 
COLLA DE DIABLES DE 
GRANOLLERS 

Aniversari de la Colla 18,5 732,00 

E09709122 XÀLDIGUES DEL MORRO NEGRE 
Activitats de les Xàldigues del 
Morro Negre dins el cicle festiu i 
popular del poble d'Òrrius 

18,5 732,00 

G65892291 
ASSOCIACIO COLLA DE DIABLES 
DEL MERCADAL INFERNAL 

Promoció d'activitats en l'àmbit de 
la cultura del foc i desè aniversari 
de la Colla 

18 712,00 

V08538910 CENTRO ARAGONES DE SARRIA 
Cicle: "La Jota. Patrimonio de la 
Humanidad" 

18 712,00 

G09894320 
COLLA GEGANTERA DE SANT 
ESTEVE SESROVIRES 

Projecte de creació de la Colla 
Gegantera de Sant Esteve 
Sesrovires i activitats que se'n 
deriven 

17,5 692,00 

G02949758 
ASSOCIACIO CABRONICA I 
CABRONETS DEL NORD 

Renovació vestuari colles de 
diables Cabrònica i Cabronets del 
Nord 

17 673,00 

G67959072 
ASSOCIACIO JUVENIL COMISSIO 
JOVE D'ODENA 

Batalla de Galls 2022 16,5 653,00 

G67391912 
ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL POBLE 
SEC D'IGUALADA 

Restauració gegants del Poble Sec 16 633,00 

G67224071 
ASSOCIACIO BRUIXES I 
BRUIXOTS DE TRINITAT NOVA 

Actualització del vestuari de la 
Colla 

15 594,00 

    349.971,19 

 

Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits i pels motius que s’indiquen 
les següents sol·licituds presentades: 
 

2.1 Per incompliment de l’article 6 i 8 de la convocatòria en no presentar la 
documentació degudament complimentada o no presentar documentació requerida:  
 

NIF Entitat Títol del projecte o activitat 

G65965337 
ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA DE 
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

Trobada Gegantera del cinquantè 
aniversari Gegants de Sant Esteve de 
Palautordera 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

NIF Entitat Títol del projecte o activitat 

G09624594 
ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE DE FESTES 
DE CALDERS 

Festa Major de Calders 2022 

G60354941 
ASSOCIACIO CULTURAL TURÓ DEL 
LLAC-GEGANTERS I GRALLERS DE LA 
LLACUNA 

XXVIII Trobada de gegants i cap grossos 
de La Llacuna 

G65455826 
ASSOCIACIÓ LA SOCIETAT CORAL 
ARTESANS DE GELIDA 

Retorn als orígens de la Coral Artesans de 
Gelida 

G67167254 ASSOCIACIO MI TIERRA Y EL SUR Activitat Feria De Abril 

G60495231 
ASSOCIACIÓ TRONADA. DIABLES I 
DIABLESSES DE SANT ADRIÀ 

Confecció maces de foc per diables 
cremadors i reparació dels peixos de foc. 
Confecció vestits Llucifer i Diablessa i 
Ceptrots 

G60517968 C.C.ANDALUZ H.R. VIRGEN DE GRACIA XXXIX Romeria Virgen de Gracia 

G08990848 
CENTRO CULTURAL GARCIA LORCA 
A.A NOU BARRIS 

Cruces de Mayo 

G63764260 
COLLA DE DIABLES DE LES GUSPIRES 
DE SANTS 

L'any pagà 

G66964206 
COLLA GEGANTERA DEL BARRI DE 
SANT JOSEP DE L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

Confecció dels nous vestits per els gegants 

G64281892 
SOCIETAT CORAL LA LIRA DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS 

140é Aniversari de la Societat Coral la Lira 

G58035411 
TERTULIA FLAMENCA DE 
L'HOSPITALET 

Festival de Saetas 

G58016262 
CENTRO CULTURAL ANDALUZ HDAD. 
NTRA. SRA. DEL ROCIO ROCIEROS DE 
CARMONA 

Promoure l'activitat cultural, artística i 
eclesiàstica cap a la cultura andalusa 

 
2.2 Per no considerar-se un projecte objecte de la convocatòria (foment i difusió de la 
cultura popular i tradicional), segons el requisit establert a l’article 2.1: 
 

NIF Entitat Títol del projecte o activitat 

G67537118 
ASSOCIACIÓ ARTISTICA TEATRAL EL 
CENTRU DE CANET 

48è Concurs de teatre amateur "Premi 
Pedracastell" 2022 

G66211848 
ASSOCIACIO D'AMICS DE LA FABRICA 
DE LIED 

Repensant les formes 

G67569087 
ASSOCIACIÓ JUVENIL MY POCKET 
NEWS 

BenefikSound 

G16812265 ASSOCIACIÓ TITSU 50 La Festa de les Colònies 1960 - 1984 

G61891776 CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 
12 dones que han fet història a la 
demarcació de Barcelona 

G08850208 
CASA REGIONAL DE ANDALUCIA EN 
BARCELONA 

Socio del Año 2022 

G61253712 CENTRE D'ESTUDIS BEGUETANS-CEB Ruralitat: cultura de retorn al futur 

 
2.3 Per ser un projecte exclòs de la convocatòria en tractar-se de viatges o intercanvis 
fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona, encara que siguin vinculats a 
l’objecte de la convocatòria (article 2.4): 
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NIF Entitat Títol del projecte o activitat 

G58339938 COLLA FALCONS DE VILAFRANCA 
Actuacions dels Falcons de Vilafranca a l'Illa 
de Mallorca 

 
2.4 Per no ser un projecte concret objecte de la convocatòria en tractar-se de 
programacions anuals de l’entitat (article 2.5). 
 

NIF Entitat Títol del projecte o activitat 

G65079444 

ASOCIACION HERMANDAD 
ROCIERA ANDALUZA SANTA M DE 
LAS ARENAS VOCES DEL CAMINO 
DE TERRASSA 

Actividades anuales y romeria del Rocío 

G25756727 
ASSOCIACIÓ ENTORN 
PRODUCCIONS SOCIOCULTURALS 

Activitats any 2022 

G58921958 
ASSOCIACIO GRUP SARDANISTA 
MAIG 

Activitats anuals de cultura popular: Concurs 
de Sardana Esportiva, Campionat Territorial 
BCN i organització de tallers de promoció i 
divulgació. 

G67229963 ASSOCIACIÓ JUEUS DE L'AIXADA Activitats de Cultura Popular 2022 

G58153016 ATENEU SANTFELIUENC 
Programa d'activitats de suport a la cultura 
popular i tradicional a Sant Feliu de Llobregat 
2022 

G58333451 
CASAL CULTURAL DANSAIRES 
MANRESANS 

Activitats dansa, teatre i cultura tradicional 
catalana any 2022 

G08713273 
CENTRE MORAL I INSTRUCTIU DE 
GRÀCIA 

Fem Cultura a Gràcia 

G61063103 
COLLA CASTELLERA CAPGROSSOS 
DE MATARÓ 

Temporada Castellera 2022 - Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró 

G66173030 
COLLA CASTELLERA DE L'ALT 
MARESME I LA SELVA MARITIMA 

Redinamització de la Colla després de 2 anys 
de pandèmia: adquisició i inauguració d'un 
local, actuacions i intercanvis castellers i 
tallers de castells a les escoles 

G60978616 
COLLA DE GEGANTERS I 
GRALLERS DE TORDERA 

Promocionem els gegants de Tordera 

G63101406 FALCONS DE BARCELONA Desenvolupament del fet Falconer 

G62434022 
FOMARIANS DIABLES DE SANT 
CLIMENT DE LLOBREGAT 

Represa de l'activitat normal de cultura 
popular i tradicional dels Fomarians 

G59849760 FOMENT DE LA SARDANA DE RUBI 
Cicle Festiu - Festes Populars, Audicions i 
Concerts de Sardanes 

G62478409 GRUP SARDANISTA HORTA Sardanes a Horta 2022 

G58629080 L'AVENÇ CENTRE CULTURAL Activitats de cultura popular de l'Avenç 

G67879049 LES VEUS DE CALLDETENES 
Projecte d'activitats les veus de Calldetenes 
2022 

G58900911 PETIT BALLET DE BARCELONA Dansa i tradició: foment cultura catalana 

 
Tercer. DESESTIMAR per valoració més baixa, ja que han obtingut una puntuació 
inferior a 15 punts, tal i com s’estableix a l’article 10.4 de la convocatòria, les següents 
sol·licituds presentades: 
 

NIF Entitat Títol del projecte o activitat 

G67275172 
ASSOCIACIO JUVENIL GRUP DE 
BATUKADA KONKATRONSD ODENA 

Concert "Diumenge de Tardeo" 
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NIF Entitat Títol del projecte o activitat 

G08983256 AGRUPACION CULTURAL SAUDADE Promoguem la cultura popular 

G08904914 AMIGOS DA GAITA TOXOS E XESTAS Disco Toxos e Xestas 

G63413819 
ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
GATRONÒMICA CEPS I MANDUCA 

Dissenys i Confecció pàgina web 

G65255200 
ASSOCIACIO FAL-LERA GEGANTERA 
SAGRADA FAMILIA 

Pepa, Pere i Gegantons. sense 
defallir per la Cultura Popular 

G65154445 
ASSOCIACIO REPUBLICA DE LA 
CULTURA 

Barnasants amb accent occità 

G65552788 ASSOCIACIÓ SPAI CARIOCA Festival Bossa Nova Spai Carioca 

G58860081 
CENTRE SOCIAL RIBETA DE SANT 
PERE DE RIBES 

Música de proximitat 

G59525865 CERCLE CULTURAL DE BALSARENY Ampliació pàgines butlletí Sarment 

G63198378 SABADELL, MÉS MÚSICA Premi Nacional Agustí Borgunyó 

G67357004 
ASSOCIACIO CULTURAL CITA 
FLAMENCA MATARO 

Cultura pels quatre costats 

G60543733 
HERMANDAD ANDALUZA NUESTRA SRA 
DEL ROCIO DE BADIA DEL VALLÈS 

Romeria del Rocío en Catalunya 

G58479692 
ASSOCIACIÒ CASA DE CASTILLA - LA 
MANCHA DE BARCELONA 

Actualitzar pàgina web i xarxes 
socials 

 
Quart. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als projectes 
organitzats per entitats culturals sense finalitat de lucre a realitzar dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, segons estableix la convocatòria i 
atenent a la disponibilitat pressupostària: 
 

“De totes les sol·licituds rebudes s’ha procedit a verificar el compliment dels aspectes fixats 
a la convocatòria, no havent quedat exclosa cap de les entitats sol·licitants. 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris d’atorgament 
de la subvenció fixats l’article 10 de les bases de la convocatòria, que es relacionen a 
continuació: 
 

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 4 punts. 
2) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5 

punts. 
3) Projectes que incloguin la participació de persones grans amb malalties mentals i 

els seus familiars i cuidadors, fins a 1 punt. 
 

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. 
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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. 
 

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. 

 
En el mateix article desè, es fixava que els projectes i/o accions subvencionades tindrien un 
màxim de 50 punts i que caldria obtenir un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser 
estimats.  
 
Per tal de calcular l’import dels ajuts atorgats s’ha aplicat la fórmula següent: 
 
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 2,2 €. 
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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 20,01 a 30 punts atès que aplega 
el conjunt més nombrós de sol·licituds. 
 
Aquesta primera iteració ha donat com a resultat els valors següents: 
 

 Nombre total de punts atorgats a les valoracions, susceptibles de considerar en els 
càlculs (cal recordar que les puntuacions inferiors a 15, no s’han pres en consideració): 
8.379 punts. 

 Valor mig per punt: 41,77 € / punt. 

 Valor d’increment o decreixement per tram: 2,2 € 

 Valors unitaris dels punts per trams: 
 

- De 15 a 20 punts: 39,57 € / punt 
- De 20,01 a 30 punts: 41,77 € / punt 
- De 30,01 a 40 punts: 43,97 € / punt 
- De 40,01 a 50 punts: 46,17 € / punt 

 
Un cop realitzats aquests càlculs, s’ha procedit a determinar l’import dels ajuts atorgats, amb 
les limitacions establertes a les bases de la convocatòria (no excedir la xifra de 5.000€, no 
superar la quantitat sol·licitada i no sobrepassar el 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 2,2 € 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 d’una sol·licitud que demanava un import amb decimals i aquest era inferior a 
l’import que l’hi correspondria segons els càlculs fets d’euros per punt. 
 
L’import del conjunt de les subvencions atorgades és de 349.971,19 €.” 

 
Cinquè. APROVAR la reducció de l’autorització del crèdit inicialment aprovada per 
acord de Junta de Govern numero 89 de data 24 de febrer de 2022, en la quantia total 
de vint-i-vuit euros amb vuitanta-un cèntims (28,81.- 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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Sisè. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de tres-cents quaranta-nou mil nou-cents setanta-un euros amb dinou cèntims 
(349.971,19.- EUR), a càrrec de  l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del 
pressupost de despeses de 2022 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el 
següent detall: 
 

NIF Entitat 
Import 

concedit 
(€) 

Núm. Op 
Comptable/ 

Posició 

G08779365 
ASSOCIACIÓ LA PASSIÓ D`OLESA DE 
MONTSERRAT 

1.962,00 2203002643.1 

G61992335 
COMISSIO CAVALCADA DELS REIS D'IGUALADA 
FUNDACIO PRIVADA 

1.759,00 2203002643.2 

G58488487 
ASSOCIACIO DE FESTES DE LA PLAÇA NOVA-
COMISSIO DE FESTES DE SANT ROC 

1.715,00 2203002643.3 

G61165361 ASSOCIACIÓ TONIS TARADELL 1.671,00 2203002643.4 

G59732610 
ASSOCIACIO PESSEBRE VIVENT AMICS DE 
CORBERA 

1.649,00 2203002643.5 

G59066019 
ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA 
DELS TRES TOMBS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

1.627,00 2203002643.6 

G62123583 
ASSOCIACIÓ SANT ANTONI ABAT - TONIS DE 
MANLLEU 

1.627,00 2203002643.7 

V58359308 COMISSIÓ SETMANA SANTA DE MATARÓ 1.627,00 2203002643.8 

G64294754 PATRONAT DE SANT ROC 1.627,00 2203002643.9 

G58334525 
ASSOCIACIO COLLA CASTELLERA MINYONS DE 
TERRASSA 

1.605,00 2203002643.10 

G59967703 
ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL DE DIABLES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

1.605,00 2203002643.11 

G67253005 ASS. COMITÈ DE L'ANTIFAÇ 1.583,00 2203002643.12 

G62214820 ASSOCIACIO ACCIO CIVICA CALDERINA 1.583,00 2203002643.13 

G58971664 ASSOCIACIÓ COMISSIÓ SANT ANTONI ABAD 1.583,00 2203002643.14 

G59032284 AMICS DEL CAMELL 1.539,00 2203002643.15 

G58323213 ASSOCIACIO CULTURAL RECREATIVA DE FALS 1.539,00 2203002643.16 

G61307229 CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA 1.517,00 2203002643.17 

G59137562 
ASSOC COLLA DE CASTELLERS ELS 
BORDEGASSOS DE VILANOVA 

1.495,00 2203002643.18 

G08822496 
ASSOCIACIO COLLA CASTELLERS DE 
BARCELONA 

1.495,00 2203002643.19 

G61427878 
ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE VILANOVA I LA 
GELTRU 

1.495,00 2203002643.20 

G66873407 ASSOCIACIO TONIS OLESA DE MONTSERRAT 1.495,00 2203002643.21 

G64854920 CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ DE SARRIA 1.495,00 2203002643.22 

G59120444 
ASSOCIACIO CULTURAL PER LA TRADICIO 
MUSICAL TRAM 

1.473,00 2203002643.23 

G59667386 A.C.F. SABADELL SARDANISTA 1.451,00 2203002643.24 

G60195906 ASSOCIACIO D´AMICS DELS GEGANTS DEL PI 1.451,00 2203002643.25 

G58698424 ASSOCIACIÓ ESPLUGA VIVA 1.451,00 2203002643.26 

G58040775 ASSOCIACIO LLUÏSOS DE GRACIA 1.451,00 2203002643.27 

G58038167 
AGRUPACIÓ SARDANISTA L'IDEAL D'EN CLAVÉ 
DE LES ROQUETES 

1.429,00 2203002643.28 

G65129124 
ASSOCIACIO COLLA DE DIABLES DE 
VOLTREGANES FOC I GANXO 

1.429,00 2203002643.29 
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concedit 
(€) 

Núm. Op 
Comptable/ 

Posició 
G61058004 ASSOCIACIÓ CULTURAL L'EMPELT 1.429,00 2203002643.30 

G61550653 ELS TONIS DE STA EUGENIA DE BERGA 1.429,00 2203002643.31 

G62538590 AMICS DE MEDIEVALIA SABADELL 1.407,00 2203002643.32 

G08973810 
ASOC SOC SARDANISTA DANSAIRES 
VILANOVINS 

1.407,00 2203002643.33 

G08406332 ASSOCIACIO CULTURAL ESPLAI 1.407,00 2203002643.34 

G62178462 
ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA ARMATS 
DE MANRESA 

1.407,00 2203002643.35 

G58348806 ESBART CATALA DE DANSAIRES 1.407,00 2203002643.36 

G63806756 
FUNDACIÓ PRIVADA LA PASSIÓ 
D'ESPARREGUERA 

1.407,00 2203002643.37 

G60083185 
GRUP PESSEBRISTA DE CASTELLAR DEL 
VALLÈS 

1.407,00 2203002643.38 

G58946955 AMICS DE LA SARDANA DE PREMIÀ DE MAR 1.385,00 2203002643.39 

G58356007 AGRUPACIO FOLKLORICA AMUNT I CRITS 1.363,00 2203002643.40 

G61887329 
AGRUPACIÓ MUSICAL DE CERDANYOLA DEL 
VALLÈS 

1.363,00 2203002643.41 

G67475905 
ASSOCIACIO COLLA DELS TRES TOMBS DE 
SANT JOAN DESPI 

1.363,00 2203002643.42 

G63370563 ASSOCIACIÓ CULTURAL 18 DE SETEMBRE 1.363,00 2203002643.43 

G58327438 
ASSOCIACIO SOCIETAT CORAL AMICS DE LA 
UNIO 

1.363,00 2203002643.44 

G02868339 
BAR - ASSOCIACIÓ CULTURAL D'ARENYS DE 
MAR 

1.250,00 2203002643.45 

G64299118 FUND PRIVADA CIVICA ORENETA DEL VALLES 1.363,00 2203002643.46 

G58368150 
GERMANDAT DE TRABUCAIRES, GEGANTERS I 
GRALLERS DE SANT ANDREU DE PALOMAR 

1.363,00 2203002643.47 

G61528410 GRUP DE DIABLES KAPAOLTIS 1.363,00 2203002643.48 

G58990029 GRUP DEL DRAC DE TERRASSA 1.363,00 2203002643.49 

G62860796 TOT RAVAL, FUNDACIO PRIVADA 1.363,00 2203002643.50 

G60683836 AGRUPACIÓ FOLKLORICA D'ORDAL 1.100,00 2203002643.51 

G58390345 
AGRUPACIÓ SOCIAL PUBILLS DE VALLS DE 
TORROELLA 

1.341,00 2203002643.52 

G64118714 ASSOCIACIO TITELLAIRE DE ROQUETES 1.341,00 2203002643.53 

G58838103 BADALONA SARDANISTA 1.341,00 2203002643.54 

G66055286 
FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 
1859 

1.341,00 2203002643.55 

G64255185 FUNDACIO PRIVADA CULTURA I TEATRE 1.341,00 2203002643.56 

G63655021 
AMICS DE LA FLAMA DEL CANIGÓ I DELS FOCS 
DE SANT JOAN DE MANLLEU TRADIFOC 

1.253,00 2203002643.57 

G60531795 
ASSOCIACIÓ COLLA DE GEGANTERS I 
GRALLERS DE CASTELLTERÇOL 

1.253,00 2203002643.58 

G62867023 ASSOCIACIÓ CULTURAL SAGALS D'OSONA 1.253,00 2203002643.59 

G66880253 
ASSOCIACIO DE LA CASA DEL TIO I LA CASA 
DEL BOSC D'ARGENÇOLA 

1.253,00 2203002643.60 

G61299079 
ASSOCIACIÓ INSTITUT DE PROMOCIÓ DE LA 
CULTURA CATALANA 

1.253,00 2203002643.61 

G65690620 ASSOCIACIO TAULA D'ENTITATS DE SARRIA 1.253,00 2203002643.62 

G58315953 ATENEU SANTCUGATENC 1.253,00 2203002643.63 

G63541502 BALL DE DIABLES DE MATARO 1.253,00 2203002643.64 
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G62265046 COLLA GEGANTERA D'ILURO 1.253,00 2203002643.65 

G58851080 COLLA SARDANISTA RIALLERA 950,00 2203002643.66 

G63632715 DE BOLIT UNIÓ DE COLLES DE CULTURA 1.253,00 2203002643.67 

G62556154 FUNDACIO LA TOSSA DE MONTBUI 1.253,00 2203002643.68 

G63198782 
FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSIÀRIA MARTÍ 
L'HUMÀ DE LA GARRIGA 

1.253,00 2203002643.69 

G08343774 
SOCIETAT CULTURAL I RECREATIVA LA 
BARRETINA VERMELLA 

1.253,00 2203002643.70 

G59377929 AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES DE TERRASSA 1.232,00 2203002643.71 

G58326877 AGRUPACIÓ SARDANISTA DE CALELLA 1.232,00 2203002643.72 

G61144093 
ASSOCIACIÓ CULTURAL DE CARRETERS I 
CANSALADERS DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

1.232,00 2203002643.73 

G02978260 
ASSOCIACIÓ PRO APLEC STA COLOMA 
GRAMENET 

1.232,00 2203002643.74 

V59943456 
COLLA DE GEGANTERS DE MONTORNES DEL 
VALLES 

1.232,00 2203002643.75 

G62216353 FESTA MAJOR INFANTIL EL SIDRAL 1.232,00 2203002643.76 

G60694114 FOMENT DE LA SARDANA DE BARCELONA 1.232,00 2203002643.77 

G58226911 SOCIETAT CULTURAL SANT JAUME 1.232,00 2203002643.78 

G58174632 ACG ROSALIA DE CASTRO 1.211,00 2203002643.79 

G58407024 AIRIÑOS DA NOSA GALICIA 1.211,00 2203002643.80 

G67777953 
ASSOCIACIO AMICS DE LA COMPARSA DE 
CAPGROSSOS DEL POBLE NOU 

1.211,00 2203002643.81 

G62671490 ASSOCIACIÓ LA COLÒNIA MODERNISTA 1.211,00 2203002643.82 

G63165583 ASSOCIACIO PER LES TRADICIONS CATALANES 620,00 2203002643.83 

G58344318 CENTRE D'ESPLAI XIXELL 1.211,00 2203002643.84 

G08489205 CENTRO ARAGONES DE BADALONA 1.211,00 2203002643.85 

G08953564 
CERCLE D'AGERMANAMENT OCCITANO-
CATATALÀ - CAOC 

1.211,00 2203002643.86 

V60160009 
COLLA DE GEGANTERS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

1.211,00 2203002643.87 

G58686866 
COLLA DEL BITXO DEL TORRENT MITGER DE 
TERRASSA 

1.211,00 2203002643.88 

G65769937 COLLA DIABLES VALL DEL TENES 1.211,00 2203002643.89 

V58249533 CORAL SANT JORDI 1.211,00 2203002643.90 

G59319798 
FOMENT SARDANISTA DE SANT SADURNI 
D'ANOIA 

1.211,00 2203002643.91 

G08494635 FOMENTO DE TURISMO DE SITGES 1.211,00 2203002643.92 

G60818705 GEGANTERS I GRALLERS DEL POBLE-SEC 1.211,00 2203002643.93 

G08880528 LA LLIGA COMERCIAL, INDUSTRIAL I AGRÍCOLA 1.211,00 2203002643.94 

G59310557 
ASSOCIACIO CENTRE CATOLIC DE 
L´HOSPITALET DE LLOBREGAT 

1.190,00 2203002643.95 

G65698383 
ASSOCIACIÓ COLLA GEGANTERA DE 
MASQUEFA 

1.190,00 2203002643.96 

G63035596 
ASSOCIACIO DE GEGANTERS I GRALLERS DE 
MOIA 

1.190,00 2203002643.97 

G60981933 ASSOCIACIO ESBART ROCASAGNA 1.190,00 2203002643.98 

G66171877 ASSOCIACIO GRUP DISBAUXA DE CARNAVAL 1.000,00 2203002643.99 
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R0802202B 
HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS CAUTIVO 
Y MARIA SANTÍSIMA DE LAS ARENAS DE 
TERRASSA 

1.190,00 2203002643.100 

G58301466 SOCIETAT CULTURAL I ESPORTIVA LA LIRA 1.190,00 2203002643.101 

G58039488 ACA COFRADIA 15+1 1.170,00 2203002643.102 

G08943250 
AGRUPACIO CULTURAL FOLKLORICA 
BARCELONA 

1.170,00 2203002643.103 

G65170607 
ASSOCIACIO COLLA DE DIABLES DEL CASC 
ANTIC DE BARCELONA 

1.170,00 2203002643.104 

G59613554 ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE MATARÓ 1.170,00 2203002643.105 

G63552137 
ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES DE 
VILAFRANCA 

1.170,00 2203002643.106 

G61191771 
ASSOCIACIÓ DRAC BALUK ASTHAROT I 
DIABLES DE CA N'AURELL 

1.170,00 2203002643.107 

G65501330 ASSOCIACIO FEM BIR 1.170,00 2203002643.108 

G63195630 ASSOCIACIO FIRA DE SANTA LLUCIA 1.170,00 2203002643.109 

G64611239 
ASSOCIACIO GEGANTERA DELS GEGANTS DE 
SANT JAUME 

1.170,00 2203002643.110 

G64174477 ASSOCIACIO MIQUELETS DE CATALUNYA 1.170,00 2203002643.111 

G08713349 CIRCOL CATOLIC DE BADALONA 1.170,00 2203002643.112 

V60382314 COLLA GEGANTERA DE CASTELLBISBAL 1.170,00 2203002643.113 

G58014481 FUNDACIO ORFEO GRACIENC 1.170,00 2203002643.114 

G08595886 FUNDACIÓ VIDAL FUNDACIÓ PRIVADA 1.170,00 2203002643.115 

G60009388 LA TAULA DEL RAVAL 1.170,00 2203002643.116 

G64939374 A. C. CALAIX DE SASTRE 1.149,00 2203002643.117 

G58126285 ASS.AGRUPACIO CULTURAL DEL BAGES 1.149,00 2203002643.118 

G65336240 ASSOCIACIÓ COLLA DEL DRAC DE SITGES 1.149,00 2203002643.119 

G59936278 ASSOCIACIO D'AMICS DE SANTIGA 1.091,00 2203002643.120 

G65412819 ASSOCIACIO TRABUCAIRES DE TERRASSA 1.149,00 2203002643.121 

G58036849 
CASA DE GRANADA CULTURAL ANDALUZA DEL 
VALLÉS OCCTAL. 

1.149,00 2203002643.122 

G08531402 CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL 1.149,00 2203002643.123 

G08448573 CASINO PRADO SUBURENSE 1.149,00 2203002643.124 

V58009101 CENTRO CULTURAL ANDALUZ 1.149,00 2203002643.125 

G60234549 
COLLA CASTELLERA TIRALLONGUES DE 
MANRESA 

1.149,00 2203002643.126 

G66629817 COLLA GEGANTERA DE LLIÇÀ DE VALL 1.149,00 2203002643.127 

G63767115 DIABLES DE SANT CUGAT DEL VALLES 1.149,00 2203002643.128 

G64365026 ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 1.149,00 2203002643.129 

G58394016 ESBART CIUTAT COMTAL 1.149,00 2203002643.130 

G61248381 FÒRUM VOCAL 1.149,00 2203002643.131 

G61198826 FUNDACIO PRIVADA PROCAT 1.149,00 2203002643.132 

G67432500 
ASOC CULTURAL COMPAÑIA BARCELONA 
FLAMENCO BALLET 

1.128,00 2203002643.133 

G60889623 ASSOCIACIÓ BASTONERS DE TERRASSA 1.128,00 2203002643.134 

G61440707 
ASSOCIACIÓ CENTRO ARAGONÉS DE 
TERRASSA 

1.128,00 2203002643.135 

V63170609 
ASSOCIACIÓ CULTURAL COLLA MITJANA DELS 
GEGANTS DE MONTCADA I REIXAC 

1.128,00 2203002643.136 

G65748543 ASSOCIACIÓ CULTURAL FES TA FESTA 1.128,00 2203002643.137 
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G60209517 
ASSOCIACIÓ DE CASTELLERS I CASTELLERES 
DE MOLLET 

1.128,00 2203002643.138 

G65061681 ASSOCIACIÓ DE DIABLES DE SANT PAU 1.128,00 2203002643.139 

G65046104 
ASSOCIACIO DE PESSEBRISTES DE CIUTAT 
VELLA DE BARCELONA 

1.128,00 2203002643.140 

G58228818 CENTRE CULTURAL ELS PROPIS 1.128,00 2203002643.141 

G61197828 
CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL ARAGONÉS 
RIPOLLET 

1.128,00 2203002643.142 

R5800369J 
CONFRARIA DE NATZARENS DEL NOSTRE PARE 
JESÚS DEL GRAN PODER I MACARENA BCN 

815,00 2203002643.143 

G60770799 DIABLES DE LES CORTS 1.128,00 2203002643.144 

G59993634 
HDAD. NTRO. P. JESÚS NAZARENO Y NTRA. 
SRA. DE LA ESPERANZA 

1.128,00 2203002643.145 

G58304999 ASOCIACION CASA VALENCIA DE GAVA 1.107,00 2203002643.146 

G60456878 ASSOCIACIÓ GEGANTERS DE GRÀCIA 1.107,00 2203002643.147 

G61798401 CASA DE ARAGÓN DE CERDANYOLA 1.107,00 2203002643.148 

G58202979 
HERMANAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO 
PASTORA ALMONTEÑA DE L'HOSPITALET 

1.107,00 2203002643.149 

G58126061 
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE 
PINEDA 

1.107,00 2203002643.150 

G08803132 HOGAR EXTREMEÑO DE BARCELONA 750,00 2203002643.151 

G59819136 ASS. COLLA GEGANTERA DE MOLINS DE REI 1.086,00 2203002643.152 

G63420632 ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE VILAFRANCA 1.086,00 2203002643.153 

G63566798 
ASSOCIACIÓ CENTRO CULTURAL RAÍCES DE 
ANDALUCÍA DE VILADECANS 

1.086,00 2203002643.154 

G08888422 
ASSOCIACIO INSTITUT DE PROJECCIO 
EXTERIOR CULTURA CATALANA 

1.086,00 2203002643.155 

G59945212 
ASSOCIACIO SECCIO SARDANISTA DE 
MARTORELL 

1.086,00 2203002643.156 

G08663478 ATENEU IGUALADI DE LA CLASSE OBRERA 1.086,00 2203002643.157 

G65685307 CAN NINOT 1.086,00 2203002643.158 

G64910987 CASINO DE CALDES FUNDACIO PRIVADA 1.086,00 2203002643.159 

G61976338 COR BONAIRE I VEUS DE TONA 1.086,00 2203002643.160 

G59301309 DRAC I BRUIXES DE CAN BOADA 1.086,00 2203002643.161 

G65966541 
FLAMENCOLOGIA ACA NUEVOS AIRES DEL 
CAMINO 

1.086,00 2203002643.162 

G64211253 
FUNDACIO ORFEO MANRESA, FUNDACIO 
PRIVADA 

1.086,00 2203002643.163 

G60074192 FUNDACIÓ PRIVADA FOLCH I TORRES 1.086,00 2203002643.164 

G67486191 
NEANDERTAL RECORDS, ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 

1.086,00 2203002643.165 

G65688780 
RROMANE SIKLOVNE ASSOCIACIO DE JOVES 
ESTUDIANTS GITANOS DEL BON PASTOR 

1.086,00 2203002643.166 

G08468209 SOCIETAT CORAL ELS AMICS 1.086,00 2203002643.167 

G62386602 
ASOCIACIÓN CULTURAL EXTREMEÑA 
"ZURBARÁN" 

1.065,00 2203002643.168 

V58133968 ASSOCIACIÓ CORAL LA PONCELLA 1.065,00 2203002643.169 

G65278087 
ASSOCIACIO CULTURAL FESTA MEDIEVAL SANT 
JORDI DE BADALONA 

1.029,19 2203002643.170 

G65613838 ASSOCIACIO JOVES ARTISTES KOLOMENCS 1.065,00 2203002643.171 
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G65945800 BALL DE SERRALLONGA DE TERRASSA 1.065,00 2203002643.172 

G65103491 COLLA DINAMITZADORA DE FESTES MORATS 1.065,00 2203002643.173 

G59152405 GRUP SARDANISTA DINTRE EL BOSC 1.065,00 2203002643.174 

G58533506 ORFEÓ BADALONÍ 1.065,00 2203002643.175 

G60335114 AGRUPACIO BALL DE GITANES MARTORELLES 1.044,00 2203002643.176 

G58119777 AMICS DE LA UNESCO DE BARCELONA 1.044,00 2203002643.177 

G64340714 AMICS DEL PESSEBRE VIVENT D'ÒRRIUS 1.044,00 2203002643.178 

G61348389 ASOC FLAMENCO VIVO DE BADALONA 1.044,00 2203002643.179 

G67521013 
ASSOCIACIÓ AMICS ENCULTURA'T DE 
SABADELL 

1.044,00 2203002643.180 

G63265250 
ASSOCIACIO BALL DE DIABLES DE SITGES 
COLLA JOVE 

1.044,00 2203002643.181 

G65491557 
ASSOCIACIO COLLA FERAFOC DE SANT QUINTI 
DE MEDIONA 

1.044,00 2203002643.182 

G60703279 ASSOCIACIO DIABLES D'ARGENTONA 1.044,00 2203002643.183 

G65347619 
ASSOCIACIÓ GEGANTS DE SANT LLORENÇ 
SAVALL 

1.044,00 2203002643.184 

G58766197 CASTELLERS DE TERRASSA 1.044,00 2203002643.185 

G67913855 
COLLA GEGANTERA DE SANT QUINTÍ DE 
MEDIONA 

1.044,00 2203002643.186 

G62539796 GEGANTERS DE SANT ADRIÀ 1.044,00 2203002643.187 

G59707075 PENYA BOLETAIRE DE BERGA 1.044,00 2203002643.188 

G08841819 SOCIETAT CULTURAL L´OLIVA DE BADALONA 325,00 2203002643.189 

G62164793 A.H.A.SAN JOSÉ DE ABRUCENA EN TERRASSA 1.023,00 2203002643.190 

G59790808 AGRUPACIO DE PESSEBRISTES DE SABADELL 1.023,00 2203002643.191 

G59516484 AGRUPACIO SARDANISTA DE TONA 1.023,00 2203002643.192 

G59827212 AGRUPACIÓ SARDANISTA MANLLEUENCA 1.023,00 2203002643.193 

G64803281 
ASSOCIACIÓ CULTURAL ELS CREMATS 
D'OLOST 

1.023,00 2203002643.194 

G65128274 
ASSOCIACIO D'AMICS DE L'ACORDIO DE 
MAÇANERS 

1.023,00 2203002643.195 

G60698396 
ASSOCIACIÓ PIXAFOCS I CAGASPURNES DE 
MASQUEFA, COLLA DE DIABLES 

1.023,00 2203002643.196 

G62339627 
ASSOCIACÓ CULTURAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA DE TERRASSA 

1.023,00 2203002643.197 

R0800649F CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ 1.023,00 2203002643.198 

G60082302 CENTRO ARAGONÉS DE L'HOSPITALET 1.023,00 2203002643.199 

G58518549 GEGANTS I NANS DE SALLENT 1.023,00 2203002643.200 

G58021528 
PEÑA CULTURAL FLAMENCA Y RECREATIVA 
ANDALUZA ANTONIO MAIRENA 

1.023,00 2203002643.201 

G66904137 
ASSOCIACIO BALL DE DIABLES DE BIGUES I 
RIELLS DEL FAI 

1.002,00 2203002643.202 

G66191388 ASSOCIACIÓ BALL DE GITANES DE TERRASSA 1.002,00 2203002643.203 

G65840225 
ASSOCIACIO COLLA GEGANTERA DE NOU 
BARRIS 

1.002,00 2203002643.204 

G65347536 
ASSOCIACIO COLLA GEGANTERA DEL CASC 
ANTIC DE BARCELONA 

1.002,00 2203002643.205 

G67343855 
ASSOCIACIÓ CULTURAL D'OLIVELLA EL 
MARGALLÓ 

1.002,00 2203002643.206 
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G65135550 
ASSOCIACIO CULTURAL I D'ESBARJO MESTRES 
DEL GAI SABER 

1.002,00 2203002643.207 

G60561321 
ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS D'ARENYS DE 
MAR 

1.002,00 2203002643.208 

G66091562 
ASSOCIACIÓ JUVENIL COLLA GEGANTERA LA 
PATUFA 

1.002,00 2203002643.209 

G67196709 ASSOCIACIÓ LA PESTA D'ARENYS 1.002,00 2203002643.210 

G61886057 ASSOCIACIO MUSICS PER LA COBLA 1.002,00 2203002643.211 

G66626250 
ASSOCIACIÓ TRABUCAIRE "BANDOLERS DE 
TERRASSA" 

1.002,00 2203002643.212 

G08991135 CASA DE ANDALUCIA DE MATARO 1.002,00 2203002643.213 

G58031832 
CASA DE ARAGON DE GAVA, VILADECANS Y 
CASTELLDEFELS 

1.002,00 2203002643.214 

G60814241 CASTELLERS DE SABADELL 1.002,00 2203002643.215 

G58545005 CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL 1.002,00 2203002643.216 

G61646105 COLLA DE BASTONERS DE SABADELL 1.002,00 2203002643.217 

G60433828 
COLLA DE CASTELLERS D'ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

1.002,00 2203002643.218 

V62193990 COLLA DE GEGANTERS DE MALGRAT DE MAR 1.002,00 2203002643.219 

V62888086 COLLA DE GEGANTERS DE VILASSAR DE DALT 1.002,00 2203002643.220 

G60133030 
COLLA DE GEGANTS I CAPGROSSOS DE SANTA 
COLOMA DE GRAMANET 

1.002,00 2203002643.221 

G62863477 COLLA GEGANTERA RODA DE TER 1.002,00 2203002643.222 

G58261116 ESBART SABADELL DANSAIRE 1.002,00 2203002643.223 

G61645115 
FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA PER A LA 
FORMACIO I PROMOCIO DELS GITANOS A 
CATALUNYA 

1.002,00 2203002643.224 

G62311311 
GRUP DEL CORREFOC DEL FOLLET I LA 
FANTASMA DE SANT FELIU DE CODINES 

1.002,00 2203002643.225 

G60749249 MOIXIGANGUERS D'IGUALADA 1.002,00 2203002643.226 

G08727075 
SOCIETAT CORAL OBRERA LA GLÒRIA 
SENTMENATENCA 

1.002,00 2203002643.227 

G62867767 A. C. A. AMIS DE LA SANTA CREU DE CANJAYAR 982,00 2203002643.228 

G59756593 A.C.A PEÑA FLAMENCA DE MANLLEU 982,00 2203002643.229 

G59798330 AGRUPACIO SARDANISTA TORELLO 982,00 2203002643.230 

G61097929 AMICS DE LA SARDANA DE VILASSAR DE MAR 982,00 2203002643.231 

G59835405 
ASOC CULTURAL ANDALUZA DE TONA Y 
BALENYA 

982,00 2203002643.232 

G08712481 
ASSOCIACIO CULTURAL RECREATIVA UNIO 
CALAFINA 

982,00 2203002643.233 

G65075228 
ASSOCIACIÓ DE CONFRARESSES DE 
BARCELONA 

982,00 2203002643.234 

G65298903 
ASSOCIACIO MUSICAL I CULTURAL LES 
BUFANDES 

982,00 2203002643.235 

G65433096 
ASSOCIACIO SARDANISTA COLLBLANC-
TORRASSA 

982,00 2203002643.236 

G58021031 
ASSOCIACIÓ SOCIETAT CORAL LA UNIÓ 
SANTCUGATENCA 

982,00 2203002643.237 

G62122320 COLLA DELS DIABLES D'ESPARREGUERA 982,00 2203002643.238 

G59370759 DIABLES DEL POBLE SEC 982,00 2203002643.239 
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G62067160 DRAC I DIABLES DE LA COLÒNIA GÜELL 982,00 2203002643.240 

G08256026 ORFEO VIGATA 982,00 2203002643.241 

R0800045G 
SANTA IGLESIA CATEDRAL BASILICA DE 
BARCELONA 

982,00 2203002643.242 

G58812827 ASOC CULTURAL ANDALUZA DE TORELLÓ 961,00 2203002643.243 

G65256851 
ASOCIACIO CULTURAL CATALUNYA 
SARDANISTA 

961,00 2203002643.244 

G08672719 ASOCIACION CASA DE MADRID EN BARCELONA 600,00 2203002643.245 

G09696337 ASSOCIACIO ARA I SEMPRE 961,00 2203002643.246 

G58364597 
ASSOCIACIÓ DE VEINS DE L'ANTIC POBLE DE 
SANT PERE DE TERRASSA (JAUME ROSSET 
LLOBET ) 

961,00 2203002643.247 

G65009557 ASSOCIACIO MUSICAL SUBURENSE 961,00 2203002643.248 

G60299146 CASTELLERS DE CORNELLÀ 961,00 2203002643.249 

V60382413 COLLA DE DIABLES LA DIABOLICA DE GRACIA 961,00 2203002643.250 

G65142671 COLLA GEGANTERA DE PALAFOLLS 961,00 2203002643.251 

G59675793 COR LA VEU DE VOLTREGÀ 961,00 2203002643.252 

G59785907 CORAL SANT MEDIR 961,00 2203002643.253 

G59106187 DIABLES DE TERRASSA 961,00 2203002643.254 

G60973203 ASSOCIACIÓ CENTRO CULTURAL ANDALUZ 940,00 2203002643.255 

G67228460 ASSOCIACIO COLLA DE DIABLES DE DOSRIUS 940,00 2203002643.256 

G63346746 ASSOCIACIÓ FESTA D'EN TOCA-SONS 940,00 2203002643.257 

G58933912 ASSOCIACIÓ TRADICIONS I COSTUMS MOLLET 940,00 2203002643.258 

G08502544 CENTRO ASTURIANO DE BARCELONA 940,00 2203002643.259 

G64124316 
CENTRO DE ESTUDIOS ROCIEROS Y CULTURA 
ANDALUZA EN CATALUNYA, CERCAT 

940,00 2203002643.260 

G63855126 LA SACA (SITGETANA DE CULTURA I ANIMACIÓ 940,00 2203002643.261 

G58550252 
AGRUPACIO BALLS POPULARS DE VILANOVA I 
LA GELTRU 

919,00 2203002643.262 

G08575680 
ASOC HOGAR CASTELLANO Y LEONES DE 
CATALUNYA 

919,00 2203002643.263 

G67567388 ASSOCIACIÓ CASTELLERS DE SANTS 919,00 2203002643.264 

G60168192 ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESCOLES DE MÚSICA 919,00 2203002643.265 

G63147615 
ASSOCIACIO COLLES SARDANISTES LAIETANS 
DE BARCELONA 

919,00 2203002643.266 

G65702938 ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE FESTES MAJORS 919,00 2203002643.267 

G58126244 
ASSOCIACIÓ FOMENT DE LES TRADICIONS 
CATALANES 

919,00 2203002643.268 

G66469156 ASSOCIACIO MUSICAL ANDREUENCA 919,00 2203002643.269 

G58822461 
ASSOCIACIO SOCIETAT CORAL JOVENTUT 
TERRASSENCA 

919,00 2203002643.270 

G67229971 
ASSOCIACIO SOM RIU D'OR DE SANT FRUITOS 
DE BAGES 

919,00 2203002643.271 

G67598441 CAPELLA GRAMALLA 919,00 2203002643.272 

G61562435 CASTELLERS DE BADALONA 919,00 2203002643.273 

G58176744 CENTRE MORAL D'ARENYS DE MUNT 919,00 2203002643.274 

G62299557 
COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE 
GRÀCIA-SABADELL 

919,00 2203002643.275 

G09668021 DIABLES DE CÀNOVES 919,00 2203002643.276 

G08682551 IRMANDADE A NOSA GALIZA 919,00 2203002643.277 
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G64968076 LLEURE I CULTURA A OLESA DE BONESVALLS 919,00 2203002643.278 

G58174244 
ORQUESTRA DE CAMBRA D ACORDIONS DE 
BARCE 

919,00 2203002643.279 

G67011601 ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE CARME 898,00 2203002643.280 

G58415001 
CENTRE CULTURAL RECREATIU ARAGONÈS DE 
MOLLET I COMARCA 

898,00 2203002643.281 

G58630112 
UNIÓN ANDALUZA HERMANDAD ROCIERA 
VIRGEN DE LA ROCINA 

898,00 2203002643.282 

G66276122 ASSOCIACIO CIVITAS CULTURA 877,00 2203002643.283 

G67224154 
ASSOCIACIÓ CULTURAL EL SOMRIURE 
D'OLIVELLA 

877,00 2203002643.284 

G17697749 ASSOCIACIO CULTURAL SIBEMOLL 877,00 2203002643.285 

G58025065 CASA DE ANDALUCÍA EN LA LLAGOSTA 877,00 2203002643.286 

G58307299 CENTRE DE SANT QUIRZE DE BESORA 877,00 2203002643.287 

G65352916 
CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE PALAU 
SOLITÀ I PLEGAMANS 

877,00 2203002643.288 

G62722491 
AGRUPACIÓ SARDANISTA SANT FELIU DE 
CODINES 

856,00 2203002643.289 

G58324856 
ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL ANDALUZ Y 
ARTÍSTICO MANUEL DE FALLA 

856,00 2203002643.290 

G58445768 
ASOCIACION CENTRO CULTURAL CASTELLANO-
MANCHEGO DE BADALONA 

856,00 2203002643.291 

G58102591 
ASOCIACION CULTURAL ANDALUZA 
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO 

856,00 2203002643.292 

G62493739 
ASSOCIACIO CASTELLERS DE LA SAGRADA 
FAMILIA 

856,00 2203002643.293 

G58537598 
ASSOCIACIO D'AMICS DE L'HAVANERA PORT 
VELL 

856,00 2203002643.294 

G08904260 ACCIÓN CULTURAL MIGUEL DE CERVANTES 791,00 2203002643.295 

G01767722 ASSOCIACIÓ "EL PORQUET DE SANT ANTONI" 791,00 2203002643.296 

G67715789 
ASSOCIACIO APLEC COMARCAL DE LA 
SARDANA D'OSONA 

791,00 2203002643.297 

G66393034 ASSOCIACIÓ ARREPLEGAGEGANTS 791,00 2203002643.298 

G08555922 CENTRE CULTURAL EL SOCIAL 791,00 2203002643.299 

G67335158 COLLA DE GITANES DE CARDEDEU 791,00 2203002643.300 

G60877495 DRAC DE GRANOLLERS 791,00 2203002643.301 

G08843609 
ASOCIACION CULTURAL CASA DE ANDALUCIA 
DE MANRESA 

772,00 2203002643.302 

G66354648 
ASSOCIACIÓ CULTURAL GRUP DE TEATRE DE 
CALLÚS 

772,00 2203002643.303 

G65733024 ASSOCIACIO ENTITAT ROQUEFESTES 772,00 2203002643.304 

G67028142 ASSOCIACIÓ GAMBARU 772,00 2203002643.305 

V58329178 SOCIETAT CORAL L'ESPIGA DE LES CORTS 772,00 2203002643.306 

G08489668 CASINO DE VIC 752,00 2203002643.307 

G60208725 CORAL LAROC DE VILAFRANCA DEL PENEDES 752,00 2203002643.308 

G59308601 COLLA DE DIABLES DE GRANOLLERS 732,00 2203002643.309 

E09709122 XÀLDIGUES DEL MORRO NEGRE 732,00 2203002643.310 

G65892291 
ASSOCIACIO COLLA DE DIABLES DEL 
MERCADAL INFERNAL 

712,00 2203002643.311 
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V08538910 CENTRO ARAGONES DE SARRIA 712,00 2203002643.312 

G09894320 
COLLA GEGANTERA DE SANT ESTEVE 
SESROVIRES 

692,00 2203002643.313 

G02949758 
ASSOCIACIO CABRONICA I CABRONETS DEL 
NORD 

673,00 2203002643.314 

G67959072 ASSOCIACIO JUVENIL COMISSIO JOVE D'ODENA 653,00 2203002643.315 

G67391912 
ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL POBLE SEC 
D'IGUALADA 

633,00 2203002643.316 

G67224071 
ASSOCIACIO BRUIXES I BRUIXOTS DE TRINITAT 
NOVA 

594,00 2203002643.317 

TOTAL 349.971,19  

 
Setè. ESTABLIR que el període de justificació de totes les subvencions concedides 
serà, com a màxim, el 28 de febrer de 2023, d’acord amb l’article 21 de la convocatòria 
aprovada. 
 
Vuitè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions 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). 
 
Novè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
Tauler d’anuncis electrònics de la Diputació de Barcelona, la qual cosa substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la 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’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis Socials 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs material "Nexes, atenció a la soledat no 
desitjada de persones grans", en règim de concurrència competitiva, en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/14575).- 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: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, va 
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aprovar la convocatòria del Catàleg 2022 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 (AP núm. 226/2021). 

 
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 a 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. 
 
4. Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds s’han classificat en un dels 

estats següents: 
 

a. Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, d’acord 
amb la relació del punt primer d’aquest Acord, el contingut mínim de la qual 
inclou: Codi XGL, núm. registre PMT, actuació, NIF, ens peticionari, puntuació 
obtinguda i aportació estimada de la Diputació. 

 
b. Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos, d’acord amb 

la relació del punt cinquè d’aquest Acord, el contingut mínim de la qual inclou: 
núm. registre PMT, actuació, NIF, ens peticionari, puntuació obtinguda i 
motivació si s’escau. 

 
5. En data 16 de maig de 2022, es va constituir l’òrgan col·legiat de la Gerència de 

Serveis Socials, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim de la convocatòria 
del Catàleg 2022, el qual va examinar i validar l’esmentat informe, tal com consta en 
acta estesa pel/per la secretari/ària de l’òrgan; amb la qual cosa es pot resoldre el 
procediment de concessió dels recursos. 
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6. La distribució dels punts atorgada a les diferents demandes és la següent: 
 

Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 
Total 

puntuació 
criteris 

N. Habitants 

Ajuntament de 
L’Hospitalet de 

Llobregat  

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
50 50 100 264.657 

 Ajuntament de 
Sabadell 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
50 50 100 216.204 

Ajuntament de 
Terrassa 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
50 50 100 223.011 

Consell Comarcal 
del Maresme 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
50 35 85 455.504 

Ajuntament de 
Manresa  

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
30 50 80 78.192 

Ajuntament de Sta. 
Coloma de 
Gramenet 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
40 35 75 119.289 

Ajuntament de 
Viladecans 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
20 50 70 66.707 

Consorci d’Osona de 
Serveis Socials  

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
20 50 70 47.319 

Consell Comarcal de 
l’Anoia  

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
20 50 70 124.399 

Consell Comarcal 
del Berguedà  

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
20 50 70 40.009 

Ajuntament de 
Cerdanyola 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
30 35 65 57.217 

Ajuntament de 
Mataró 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
30 35 65 129.120 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
30 35 65 89.300 

 Ajuntament de 
Premià de Mar 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
10 50 60 28.523 
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Ens peticionari Recurs Criteri 1 Criteri 2 
Total 

puntuació 
criteris 

N. Habitants 

 Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
50 10 60 415.491 

 Consell Comarcal 
del Moianès 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
10 50 60 14.110 

Ajuntament Sant 
Pere de Ribes  

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
10 50 60 31.525 

 Ajuntament del Prat 
de Llobregat 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
20 35 55 65.532 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
20 35 55 94.012 

 Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
20 35 55 45.463 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
10 35 45 27.984 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
10 35 45 27.569 

Ajuntament de Santa 
Perpetua de Mogoda 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
10 35 45 25.999 

Consell Comarcal 
del Vallès Occidental 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
20 20 40 938.516 

Ajuntament de 
Sitges 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
10 20 30 29.553 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

NEXES Atenció a la 
soledat no desitjada de 

les persones grans 
10 20 30 21.035 

 
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 1/2022, 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. 1388/22, en 
data 14 de febrer de 2022 (publicada en el BOPB de 16 de febrer de 2022) i 
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modificada per Decret núm. 6212/2022, de 26 de maig de 2022 (publicat al BOPB de 
31.5.2022). 
 
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. CONCEDIR el recurs material per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest acord, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 
Recurs: NEXES, Atenció a la soledat no desitjada de les persones grans 
 

Codi XGL 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

22/Y/328640 202210020664 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0810000J 

Ajuntament de 

L’Hospitalet de 

Llobregat 

100 17.647,85 € 

22/Y/328625 202210070301 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0818600I 
Ajuntament de 

Sabadell 
100 17.647,85 € 

22/Y/328626 202210069308 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0827900B 
Ajuntament de 

Terrassa 
100 17.647,85 € 

22/Y/328630 202210018365 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P5800008D 

Consell 

Comarcal del 

Maresme 

85 15.944,17 € 

22/Y/328633 202210017946 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0811200E 
Ajuntament de 

Manresa 
80 14.395,37 € 

22/Y/328636 202210023403 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0824500C 

Ajuntament de 

Sta. Coloma 

de Gramenet 

75 13.620,97 € 

22/Y/328629 202210059189 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P5800006H 

Consell 

Comarcal de 

l’Anoia 

70 13.156,33 € 
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Codi XGL 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

22/Y/328627 202210069523 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0800015J 
Consell 

Comarcal del 
Berguedà 

70 13.156,33 € 

22/Y/328631 202210020765 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0800147A 
Consorci 

d’Osona de 
Serveis Socials 

70 13.156,33 € 

22/Y/328639 202210020998 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0830200B 
Ajuntament de 

Viladecans 
70 13.156,33 € 

22/Y/328632 202210017674 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0826600I 
Ajuntament de  

Cerdanyola 
65 12.691,69 € 

22/Y/328642 202210023607 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0807200A 

Ajuntament de 

Cornellà de 

Llobregat 

65 12.691,69 € 

22/Y/328637 202210022438 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0812000H 
Ajuntament de 

Mataró 
65 12.691,69 € 

22/Y/328634 202210021548 

NEXES, Atenció 

a la soledat no 

desitjada de les 

persones grans 

P0800317J 
Consell 

Comarcal del 
Moianès 

60 11.762,41 € 

22/Y/328624 202210068456 

NEXES, Atenció 
a la soledat no 
desitjada de les 
persones grans 

P5800010J 
Consell 

Comarcal del 
Vallès Oriental 

60 11.762,41 € 

22/Y/328635 202210023414 

NEXES, Atenció 
a la soledat no 
desitjada de les 
persones grans 

P0817100A 
Ajuntament de 
Premià de Mar 

60 11.762,41 € 

22/Y/328638 202210020440 

NEXES, Atenció 
a la soledat no 
desitjada de les 
persones grans 

P0823100C 
Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
60 11.762,41 € 

22/Y/328628 202210063419 

NEXES, Atenció 
a la soledat no 
desitjada de les 
persones grans 

P0816800G 
Ajuntament del 

Prat de 
Llobregat 

55 10.368,49 € 
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Codi XGL 
Núm. Registre 

PMT 
Actuació NIF Ens Puntuació 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 

(EUR) 

22/Y/328643 202210016366 

NEXES, Atenció 
a la soledat no 
desitjada de les 
persones grans 

P0820400J 
Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
55 10.368,49 € 

22/Y/328641 202210019727 

NEXES, Atenció 
a la soledat no 
desitjada de les 
persones grans 

P0821000G 
Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
55 10.368,49 € 

22/Y/328723 202210019097 

NEXES, Atenció 
a la soledat no 
desitjada de les 
persones grans 

P0816200J 
Ajuntament de 
Pineda de Mar 

45 9.284,33 € 

22/Y/328724 202210021088 

NEXES, Atenció 
a la soledat no 
desitjada de les 
persones grans 

P0819500J 
Ajuntament de 
Sant Andreu 
de la Barca 

45 9.284,33 € 

22/Y/328722 202210058354 

NEXES, Atenció 
a la soledat no 
desitjada de les 
persones grans 

P0826000B 

Ajuntament de 
Santa 

Perpetua de 
Mogoda 

45 9.284,33 € 

 
Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el 
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta 
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació: 
 
1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim en el període d’un any des de 

l’aprovació dels presents acords 
 

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 
realitzi les activitats necessàries per a reprendre la tramitació, tot advertint-lo que, 
de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia següent a la 
notificació, es revocarà el recurs. 

 
Quart. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva 
liquidació, si ha variat. 
 
Cinquè. DESESTIMAR les sol·licituds que s’indiquen en aquest acord per menor 
valoració i manca de recursos: 
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Recurs: NEXES, Atenció a la soledat no desitjada de les persones grans 
 

Núm. 
Registre PMT 

Actuació NIF Ens Puntuació Motivació 

202210022509 

NEXES, Atenció a la 
soledat no desitjada 
de les persones 
grans 

P5800007F 

Consell 
Comarcal del 

Vallès 
Occidental 

40 
Valoració més 
baixa i manca 

recursos 

202210016669 

NEXES, Atenció a la 
soledat no desitjada 
de les persones 
grans 

P0827000A 
Ajuntament de 

Sitges 
30 

Valoració més 
baixa i manca 

recursos 

202210015058 

NEXES, Atenció a la 
soledat no desitjada 
de les persones 
grans 

P0821700B 
Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

30 
Valoració més 
baixa i manca 

recursos 

 
Sisè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 22.2 del règim de la 
convocatòria del Catàleg 2022, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en 
aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants 
d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm. 
202220225120013143 de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis Socials 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 2022 (Exp. núm. 
2022/0003827).- 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: 
 
“El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 
ROAS), i l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Per acord de la Junta de Govern, núm.: 128, de data 10 de març de 2022 es va 
aprovar la convocatòria (núm. 202220225120013143), que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
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concurrència competitiva, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis Socials 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 2022. 
 
Per donar compliment amb el 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 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 (BDNS, 
endavant) (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), cal comunicar la 
concessió d’aquesta subvenció a la BDNS, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. Així mateix, el procediment de registre i publicació de les convocatòries 
en l’esmentat Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions s’estableix en la 
Resolució de 15 de juny de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat. 
 
La base 8ena de les bases específiques de la convocatòria núm. 
202220225120013143, esmentada, establia un període presentació de sol·licituds del 
17 de març al 21 d’abril de 2022. Un cop finalitzat aquest termini, s’han presentat 717 
sol·licituds de participació en la convocatòria. 
 
La base 14ena de les bases específiques de l’esmentada convocatòria establia 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, a aquests efectes la 
proposta de l’òrgan col·legiat s’ha formalitzat en l’acta subscrita el dia 22 de juny de 
2022. 
 
Aquesta proposta s’ha fonamentat en els informes de valoració de les sol·licituds 
presentades subscrits pel Gerent de Serveis Socials i per la Gerent d’Igualtat i 
Ciutadania, qui com a òrgan instructor van encarregar als serveis tècnics de les 
Gerències respectives la valoració dels projectes presentats a aquesta convocatòria de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social. 
 
D’acord amb els informes d’instrucció, que s’han incorporat a l’expedient i que es 
donen aquí per reproduïts, l’import a concedir a cadascun dels projectes s’ha 
determinat a partir dels criteris de puntuació descrits a la base 11ena. relativa als 
“Criteris objectius d’atorgament de la subvenció”, la base 13ena reguladora del sistema 
de càlcul i la base 11ena on s’indica que els projectes i/o accions subvencionades 
caldrà que obtinguin un mínim de 65 punts en la valoració tècnica per ser estimats. 
 
El sistema de càlcul aplicat premia l’excel·lència i dota d’un major valor econòmic els 
punts dels projectes amb més puntuació, de manera que s’han classificat els projectes, 
puntuats amb 65 o més punts, en 6 trams de puntuació on l’import assignat per punt 
s’incrementa per cada tram. L’import per punt de cada tram s’ha determinat en funció 
del nombre total de projectes per tram i la puntuació assignada a cada projecte, i fins a 
esgotar les consignacions pressupostàries per a cada programa. L’import 
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individualitzat de l’ajut per a subvencionar cada projecte s’ha arrodonit a l’alça si la 
primera xifra decimal ha estat 5 o més i a la baixa si ha estat menys de 5. 
 
Vist que l’import inicialment aprovat va ser de dos milions sis-cents quaranta mil sis-
cents quaranta-cinc euros (2.640.645,00€) dels quals, la quantitat estimada per al 
programa A. Cures en la comunitat era de sis-cents cinquanta mil sis-cents quaranta-
cinc euros (650.645,00.-€), la quantitat estimada per al Programa B. Drets bàsics i 
persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social i C. Cicle de Vida era d’un milió 
quatre-cents mil euros (1.400.000,00.-€), i la quantitat estimada per al Programa D. 
Igualtat de gènere, interculturalitat i convivència era de cinc-cents noranta mil euros 
(590.000,00.-€).  
 
D’acord amb tot l’exposat, a la vista dels informes instructors corresponents i d’acord 
amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat s’adopta per a cada programa la 
següent valoració i assignació econòmica per tram: 
 
 Trams Import total a 

concedir per 
tram 

% Import Preu 
punt per 

tram 

Nombre 
sol·licituds a 
subvencionar 

per tram 

Projectes 
topats 

Topats 
per 

import 
sol·licitat 

Topats 
per 
50% 
cost 

activitat 

Programa A - 
Cures en la 
Comunitat 

Tram 1  9.384,41 €  1,44% 15,77 €  9 No     

Tram 2 26.170,19 €  4,02% 17,69 €  22 1 1   

Tram 3  61.395,09 €  9,44%  47,21 €  18 1 1   

Tram 4 152.285,60 €  23,41%  85,62 €  24 4 4   

Tram 5  117.871,67 €  18,12% 101,20 €  15 2 2   

Tram 6 283.538,04 €  43,58% 182,52 €  21 9 7 2 

TOTAL  650.645,00 €  100,00%   109 17 15 2 

Programa B - 
Drets Bàsics i 
Persones en 

Situació de 
Vulnerabilitat 
i/o Risc Social 

Tram 1  47.951,24 €  3,61%       15,84 €  46 1 1   

Tram 2 87.709,95 €  6,61%      29,79 €  43 3 3   

Tram 3  283.250,67 €  21,35%       45,85 €  86 3 2 1 

Tram 4  293.888,52 €  22,15% 72,59 €  55 8 7 1 

Tram 5   447.602,27 €  33,73%      87,28 €  65 11 10 1 

Tram 6   166.588,61 €  12,55%    116,59 €  18 5 5   

TOTAL 1.326.991,26 €  100,00%   313 31 28 3 

Programa C - 
Cicle de Vida 

Tram 1     13.098,80 €  17,94% 15,84 € 13 3 2 1 

Tram 2     16.381,78 €  22,44% 29,79 € 8 No     

Tram 3     16.323,67 €  22,36% 45,85 € 5 No     

Tram 4      5.734,24 €  7,85% 72,59 € 1 No     

Tram 5     21.470,24 €  29,41% 87,28 € 3 No     

Tram 6                 -   €  0,00% 116,59 € 0 No     

TOTAL     73.008,73 €  100,00%   30 3 2 1 

Programa D - 
Igualtat de 
Gènere, 

Tram 1 50.149,86 8,5% 21,12 € 37 3 2 1 

Tram 2 64.899,80 € 11% 31,52 € 31 4 4  

Tram 3 106.199,92 € 18% 45,85 € 35 7 7  
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 Trams Import total a 
concedir per 

tram 

% Import Preu 
punt per 

tram 

Nombre 
sol·licituds a 
subvencionar 

per tram 

Projectes 
topats 

Topats 
per 

import 
sol·licitat 

Topats 
per 
50% 
cost 

activitat 

Interculturalitat 
i Convivència 

Tram 4 129.799,87 € 22% 55,71 € 32 9 9  

Tram 5 132.749,87 € 22,5% 65,18 € 25 3 3  

Tram 6 106.199,96 € 18% 81,27 € 15 2 2  

 TOTAL 589.999,28 € 100,00% 300,65 € 175 28 27 1 

 
Atès que l’import total a concedir és de 2.640.644,27 €, esdevé adient distribuir 
comptablement aquest import a càrrec del pressupost de l’any 2022 de la Diputació de 
Barcelona d’acord amb les disposicions pressupostàries següents: 
 

- Imputar a l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901 la despesa de 
650.645,00.-€, corresponent al programa A. Cures en la comunitat.  

- Imputar a l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901 la despesa de 
1.399.999,99.-€ corresponent al Programa B. Drets bàsics i persones en situació 
de vulnerabilitat i/o risc social i C. Cicle de Vida. 

- Imputar a l’aplicació pressupostària G/60000/23110/48900 la despesa de 
589.999,28.-€ corresponent al Programa D. Igualtat de gènere, interculturalitat i 
convivència. 

 
En compliment del que disposen els articles 24 a 26 de la LGS, l’article 23 de l’OGS, i 
vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2022 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. 1388/22, de 14 de febrer de 2022 
(publicada en el BOPB de 16 de febrer de 2022) i modificada per Decret núm. 6212/2022, 

de 26 de maig de 2022 (publicat al BOPB de 31.5.2022), correspon a la Junta de Govern, 
per delegació de la presidència, l’aprovació de la convocatòria i la concessió de 
subvencions en concurrència. 
 
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. 
202220225120013143) per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis Socials 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 2022, d’acord amb la 
proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels 
imports i activitats que s’hi relacionen: 
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NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT 
NOM PROJECTE DEL 

PROGRAMA A 
PUNTS 

IMPORT 
ATORGAT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
MAXIM 

(50% del cost 
/ Import 

sol·licitat) 

Topats 
per 

import 
sol·licitat 

Topats 
per 50% 

cost 
activitat 

2022/0008840 G59986299 NEXE FUNDACIO PRIVADA 
ACTIVITATS DE RESPIR PER A 
FAMÍLIES AMB FILLS/ES AMB 

PLURIDISCAPACITAT 
95 17.339,55 € 2203002450/001 43.881,90 € 

  

2022/0011559 G65569659 AFADIS BAIX MONTSENY 
Espais de Respir i Lleure per a la 

Diversitat Funcional 
93 12.000,00 € 2203002450/002 12.000,00 € Sí 

 

2022/0009860 G60703303 
FUNDACIO PRIVADA DEL 

MARESME PRO PERS 
RESPIR FUNDACIÓ EL 

MARESME 
91 8.804,45 € 2203002450/003 8.804,45 € Sí 

 

2022/0009782 G64177421 
APRENEM AUTISME 

ASSOCIACIO 

Programa de Respir. Caps de 
setmana en família i activitats en 

família 
90 16.426,94 € 2203002450/004 17.500,00 € 

  

2022/0011327 G65924631 
ASSOCIACIO CENTRE DE 

LLEURE TU TRIES 
Programa Respir 2022 90 16.426,94 € 2203002450/005 26.190,89 € 

  

2022/0011363 G66918095 FUNDACIÓ SANT TOMAS 
Servei d'acolliment temporal en 
famílies de la Comarca d'Osona 

90 16.426,94 € 2203002450/006 49.750,00 € 
  

2022/0008800 G65463366 FUNDACIO JUNTS AUTISME Respir per tothom 89 16.244,42 € 2203002450/007 25.500,00 € 
  

2022/0010584 G62216973 
FUNDACIO PRIVADA TALLERS 

GUINARDO DE PARES DE 
DISMINUITS 

AMB TU! Acompanyament integral 
a persones amb capacitat 

modificada i a les seves famílies 
88 9.500,00 € 2203002450/008 9.500,00 € Sí 

 

2022/0008779 G61931895 
ASSOCIACIO CATALANA PRO 

PERSONES AMB 
SORDCEGUESA (APSOCECAT) 

Respirs per a persones amb 
sordceguesa 

87 9.200,00 € 2203002450/009 9.200,00 € Sí 
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2022/0009494 G60062809 TEB FUNDACIO PRIVADA 

Els Drets de les persones amb 
Discapacitat. Suports de Futur a 
les persones amb discapacitat ( 

Pretuteles) i empoderament en la 
presa de Decisions. 

87 5.750,00 € 2203002450/010 5.750,00 € 
 

Sí 

2022/0008750 G64746613 
FUNDACIO PRIVADA SALUD 

MENTAL CATALUNYA 
Respirem per fer Salut Mental! 86 15.696,86 € 2203002450/011 32.733,07 € 

  

2022/0010697 G65529661 FUNDACION APIP-ACAM 
GAUDEIX D'UN RESPIR: Servei 
especialitzat d'estades temporals 
per a persones amb discapacitat. 

86 15.696,86 € 2203002450/012 61.000,00 € 
  

2022/0010670 G59913160 FUNDACIO L'ESPIGA RESPIR I LLEURE 86 13.950,00 € 2203002450/013 13.950,00 € 
 

Sí 

2022/0008731 G08393936 
FUNDACIO ASPACE 

CATALUNYA 
TEMPS DE LLEURE I TEMPS DE 

DESCANS 
85 15.514,33 € 2203002450/014 21.000,00 € 

  

2022/0009284 G58371907 
SOM FUNDACIO PRIVADA 

CATALANA TUTELAR 

Som Futur - Planificació de la 
provisió de suports futurs de les 

persones amb discapacitat 
intel·lectual 

85 15.514,33 € 2203002450/015 20.000,00 € 
  

2022/0010352 G62716535 
FUNDACIÓ PRIVADA LAR PER 

MALALTS MENTALS 
Servei de tuteles Fundació Privada 

Lar a la província de Barcelona 
85 15.514,33 € 2203002450/016 22.332,59 € 

  

2022/0010613 G63743629 

MALLA ASSOCIACIO 
CATALANA TUTELAR 

PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

Suport i assessorament a les 
persones amb discapacitat i les 

seves famílies 
85 15.514,33 € 2203002450/017 25.240,00 € 
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2022/0009304 G63880165 

FUNDACIO INTERNACIONAL 
MIQUEL VALLS CONTRA 
L´ESCLEROSI LATERAL 

AMIOTROFICA 

Suport domiciliari multidisciplinari 
dirigit a persones afectades 

d'Esclerosi Lateral Amiotròfica 
(ELA) i al seu entorn 

(famílies/cuidadors/es). 

85 15.514,33 € 2203002450/018 45.000,00 € 
  

2022/0010608 G58524927 
ASSOCIACIO DE FAMILIARS 

DE MALALTS D'ALZHEIMER DE 
BARCELONA 

Intervenció integral soci 
terapèutica adreçada a la persona 
diagnosticada d’Alzheimer i al seu 

familiar cuidadors . 

85 15.200,00 € 2203002450/019 15.200,00 € Sí 
 

2022/0009919 G65320343 
ASSOCIACIO OBRIR-SE AL 

MON 
RESPIR PER A PERSONES AMB 

AUTISME 
85 13.480,00 € 2203002450/020 13.480,00 € Sí 

 

2022/0010351 G60458148 
FUNDACIÓ PRIVADA JERONI 

DE MORAGAS 

Transformant la tutela. 
Assessorament i acompanyament 

en el suport a l'exercici de la 
capacitat jurídica 

85 3.823,43 € 2203002450/021 3.823,43 € Sí 
 

2022/0009501 G60168853 
FUNDACIO MALALTS 

MENTALS DE CATALUNYA 
Fem Xarxa de Proximitat 84 8.500,79 € 2203002450/022 30.000,00 € 

  

2022/0009920 G60171253 
FUND. PRIVADA PRO-
DISMINUÏTS PSÍQUICS 

FINESTRELLES 

Respir: Foment de l'autonomia i 
acompanyament psicosocial i 

terapèutic de les persones adultes 
amb discapacitat intel·lectual 

84 8.500,79 € 2203002450/023 10.000,00 € 
  

2022/0009270 G62944939 
CAMINANT PLEGATS EN EL 

DOL 
Servei d'Acompanyament en el Dol 

Catalunya Central 
84 8.500,79 € 2203002450/024 10.000,00 € 
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2022/0011175 G63782866 
ENT TUTELAR DEL GARRAF 

FUNDACIO PRIVADA 

Informació, atenció i seguiment 
personalitzat sobre la modificació 

de Codi Civil de Catalunya en 
matèria de suports 

84 8.500,79 € 2203002450/025 10.128,00 € 
  

2022/0008743 G64570617 
ASSOCIACIÓ PER LA VIDA 

INDEPENDENT 

VIURE A CASA AMB SUPORT, 
AUTONOMIA I SEGURETAT 

(ADAPTACIÓ FUNCIONAL DE LA 
LLAR) 

84 8.500,79 € 2203002450/026 17.278,83 € 
  

2022/0009546 G64644545 FUNDACIO PRIVADA SUMMAE 
Canguratge i supporter 

especialitzat 
84 8.500,79 € 2203002450/027 30.000,00 € 

  

2022/0010592 G65057465 
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR 

L'ESGUARD 

Assessorament, informació i 
suport futur a persones 
interessades, famílies i 

professionals 

84 8.500,79 € 2203002450/028 12.000,00 € 
  

2022/0009371 G61630950 
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR 

ACIDH 

SERVEI DE SUPORT A 
L'EXERCICI DE LA CAPACITAT 
JURÍDICA: ASSESSORAMENT I 
FORMACIÓ A LES PERSONES, 

LES FAMÍLIES I SERVEIS 
SOBRE ELS SUPORTS I 
SERVEIS DE SUPORT A 

L'EXERCICI DE LA CAPACITAT 
JURÍDICA D'ACORD AMB LA 

CONVENCIÓ DE DRETS DE LES 
PERSONES AMB DISCA --El 

contingut s'ha tallat a 250 
caràcters-- 

83 8.399,59 € 2203002450/029 33.097,31 € 
  

2022/0011453 F63280614 GRANDALLA SCCL Desconnects 81 8.197,19 € 2203002450/030 15.000,00 € 
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2022/0010348 G63645808 
ASSOCIACIO ESPORTIVA 

JOCVIU 
Estades i Vacances per a infants, 

joves i adults. 
81 8.197,19 € 2203002450/031 15.185,00 € 

  

2022/0011396 G64542764 

ASSOCIACIÓ ENCERT, 
ESPORT, LLEURE, FORMACIÓ 

I OCUPACIÓ PER A JOVES 
AMB DIFICULTATS 

INTELECTUALS 

Respirs Encert 81 8.197,19 € 2203002450/032 10.000,00 € 
  

2022/0009462 G66841842 
FUNDACIO TUTELAR DEL 

MARESME 

Parlem de les mesures de suport 
per a persones amb Discapacitat 
Intel·lectual. Servei de pretutela. 

81 4.183,00 € 2203002450/033 4.183,00 € Sí 
 

2022/0008266 G08403644 A.P.I.N.A.S. 

SERVEI DE RESPIR PER 
INFANTS AMB DISCAPACITAT 

INTEL.LECTUAL DID I 
TRASTORN MENTAL (TM) o 

TRASTORN GREU DE LA 
CONDUCTA (TGC) 

80 8.095,99 € 2203002450/034 20.100,00 € 
  

2022/0009605 G66685124 FUNDACIO PRIVADA KALIDA 

SUPORT PER A PERSONES EN 
PROCESSOS ONCOLÒGICS, 

ELS SEUS FAMILIARS I 
CUIDADORS 

80 8.095,99 € 2203002450/035 17.700,00 € 
  

2022/0009272 G61574687 
ASSOCIACIO CATALANA DE 
MALALTS DE HUNTINGTON 

I ara què?: Diagnòstic positiu de 
Malaltia de Huntington 

80 5.000,00 € 2203002450/036 5.000,00 € Sí 
 

2022/0011352 G59088120 
FUNDACION HERMANO 

TOMAS CANET 

Assessorament i formació en la 
provisió de suports per a l'exercici 

de la capacitat 
79 6.763,89 € 2203002450/037 16.000,00 € 

  

2022/0011350 G64730088 
FUNDACIÓ PRIVADA 

VIACLARA 
Programa PRENDRE PART 79 6.763,89 € 2203002450/038 20.000,00 € 
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2022/0007137 G67076331 
ASSOCIACIO ASPERGER NEW 

LIFE 
ASPI-ESPAI JOVE NEW LIFE 79 6.763,89 € 2203002450/039 7.520,00 € 

  

2022/0010600 G61688560 
ASOCIACION ESPAÑOLA DEL 
SINDROME DE CORNELIA DE 

LANGE 

Programa d'Atenció als Familiars 
de Persones amb la Síndrome 

Cornelia de Lange 
79 5.000,00 € 2203002450/040 5.000,00 € Sí 

 

2022/0008496 G58071507 

LA TUTELA FUNDACIO 
PRIVADA CATALANA TUTELAR 
DE DISCAPACITATS PSÍQUICS 

I DE PERSONES GRANS 

Servei d'informació i acollida 78 6.678,27 € 2203002450/041 20.000,00 € 
  

2022/0010408 G60703386 
FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC 

PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA 
RESPIR OSONA SALUT MENTAL 78 6.678,27 € 2203002450/042 16.000,00 € 

  

2022/0009697 G61017042 
FUNDACIO PRIVADA TUTELAR 

FAMILIA 

Assessorament i assistència a 
famílies, professionals i persones 
en risc d'exclusió social i servei de 

pretutela 

78 6.678,27 € 2203002450/043 7.020,58 € 
  

2022/0010406 G62049382 
FEDERACIO D'ASSOCIACIONS 
DE FAMILIARS D'ALZHEIMER 

DE CATALUNYA 

Atenció i suport a les famílies 
cuidadores d'una persona amb 

Alzheimer 
78 6.678,27 € 2203002450/044 14.250,00 € 

  

2022/0008624 G60526068 
ASSOCIACIO CATALANA DE 

LA SINDROME DE RETT 

Cuidar avui, guarir demà. 
Programa d'intervencions per a les 
persones amb la síndrome de Rett 

i les seves famílies 

77 6.592,65 € 2203002450/045 8.000,00 € 
  

2022/0010861 G61003273 
ASSOC.DE MALALTS I 

TRASPLANTATS HEPÀTICS DE 
CATALUNYA 

Suport i acompanyament a 
famílies de persones amb 

malalties hepàtiques i 
trasplantades 

77 6.592,65 € 2203002450/046 8.600,00 € 
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2022/0007503 G65192650 ASSOCIACIO EL FAR 
Atenció i suport a les famílies, 

activitats i sensibilització 
comunitària en salut mental 

77 6.592,65 € 2203002450/047 9.933,00 € 
  

2022/0009739 G58276072 
ASSOCIACIO CATALANA PER 

AL PARKINSON 
DEBARCELONA 

Atenció i suport a les famílies 
cuidadores de persones afectades 

per la Malaltia de Parkinson. 
77 6.460,00 € 2203002450/048 6.460,00 € Sí 

 

2022/0007870 G62893128 
FUNDACIO PRIVADA 

HOSPITALITAT DE LA 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 

76 6.507,04 € 2203002450/049 10.302,10 € 
  

2022/0010857 G81802290 
FUNDACIÓ INFANTIL RONALD 

MCDONALD - BARCELONA 

Activitats de suport i descans per a 
famílies cuidadores d' infants amb 

malalties greus i en situació de 
vulnerabilitat i nenonats, prematurs 

i grans prematurs. 

76 6.507,04 € 2203002450/050 25.000,00 € 
  

2022/0010230 G63200281 
FUNDACIÓ TUTELAR SANTA 

CLARA 
ACOMPANYAR I DONAR 

SUPORT, EL NOU PARADIGMA. 
76 4.300,00 € 2203002450/051 4.300,00 € Sí 

 

2022/0011584 G60424900 
ASSOC NATURA I 
SALUT(NATSAL) 

ESCOLA DE RELISILIÈNCIA: 
SUPORT EMOCIONAL PER A 
LES XARXES INFORMALS DE 

PERSONES CUIDADORES 

75 6.421,42 € 2203002450/052 16.650,00 € 
  

2022/0008907 G61751863 FUNDACIO PRIVADA SIQUE 
ACTIVITATS DE RESPIR 

FAMILIAR 
75 6.421,42 € 2203002450/053 16.850,00 € 

  

2022/0009877 G63184527 
FUNDACIÓ PRO VELLESA 

AUTÒNOMA (PROVEA) 

Atenció integral de persones grans 
amb necessitat de suport, en 
l'exercici de la seva capacitat 

jurídica 

75 6.421,42 € 2203002450/054 28.500,00 € 
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2022/0009917 G63974380 
AS FAMILIARS MALALTS 
D’ALZHEIMER MARESME 

Unitat d'Estimulació Terapèutica i 
de Respir Familiar al Maresme 

75 6.421,42 € 2203002450/055 10.871,00 € 
  

2022/0009136 G64041353 
ALZHEIMER CATALUNYA 

FUNDACIO PRIVADA 

Programa integral d'atenció a les 
persones cuidadores i amb 

demència. 
75 6.421,42 € 2203002450/056 20.000,00 € 

  

2022/0008638 G64836059 FUNDACION IPSS 

PLACES DE RESPIR PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 

INTEL·LECTUAL I DEL 
DESENVOLUPAMENT (DID) 

75 6.421,42 € 2203002450/057 25.868,00 € 
  

2022/0011155 G65831646 AUTISME AMB FUTUR 
Respir per a famílies de persones 
amb TEA del Garraf i Alt Penedès 

75 6.421,42 € 2203002450/058 28.155,00 € 
  

2022/0009328 G66339599 FUNDACIO ESCLAT MARINA 
Servei d'Estades Temporals i 
Respir a la Residència Esclat 

Marina 
75 6.421,42 € 2203002450/059 37.800,00 € 

  

2022/0007834 G62957212 

FUNDACIO PRIVADA 
USZHEIMER PER A 

MALALTIES 
NEURODEGENERATIVES 

Grup de suport a famílies 
cuidadores d'Alzheimer 

75 5.357,46 € 2203002450/060 5.357,46 € Sí 
 

2022/0008625 F64255581 APINDEP RONÇANA SCCL Projecte de respir 2022 74 3.493,32 € 2203002450/061 9.800,00 € 
  

2022/0011556 G08400319 
ASSOCIACIO DE PARES DE 
PERSONES AMB RETARD 

MENTAL 

Psicomotricitat familiar per la 
diversitat funcional 

74 3.493,32 € 2203002450/062 6.539,29 € 
  

2022/0011371 G08444671 FUNDACIO AMPANS RESPIR EN FAMILIA 74 3.493,32 € 2203002450/063 20.000,00 € 
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2022/0009738 G61183216 
CENTRE DE PROMOCIO 

SOCIAL FRANCESC PALAU 

Atenció, formació i suport 
domiciliari per a famílies 

cuidadores 
74 3.493,32 € 2203002450/064 10.000,00 € 

  

2022/0008634 G61800892 
ASSOCIACIO CATALANA DE 

FAMILIARS I MALALTS 
D'ESQUIZOFRENIA 

PROGRAMA 
D'ACOMPANYAMENT SOCIAL 
FAMILIAR PER A PERSONES 

AMB TRASTORN MENTAL 
SEVER I ELS SEUS FAMILIARS 

74 3.493,32 € 2203002450/065 10.000,00 € 
  

2022/0010354 G63062988 
FUNDACIO ESTIMIA 

BARCELONA 
Respir Estimia 2022 74 3.493,32 € 2203002450/066 10.000,00 € 

  

2022/0010265 G63778815 
FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE 

SANT MARTÍ 

ACTIVITATS DE DESCANS PER 
A FAMILIARS DE PERSONES 

AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

74 3.493,32 € 2203002450/067 11.325,00 € 
  

2022/0009685 G64030067 
ASSOCIACIÓ DE TEMPS DE 

LLEURE RUBRICATUS 
Estiu 2022 74 3.493,32 € 2203002450/068 11.050,00 € 

  

2022/0011514 G66473158 
ASSOCIACIO EDUCATIVA 

TROPEZANDO CON SUERTE 
Lleure per Tothom 74 3.493,32 € 2203002450/069 40.000,00 € 

  

2022/0009809 G91018549 
FEDERACION ESPAÑOLA DE 

ENFERMEDADES RARAS 

Servei d'atenció psicològica per a 
persones amb una malaltia 
minoritària (MM) o sense 

diagnòstic i les seves famílies 

74 3.493,32 € 2203002450/070 5.000,00 € 
  

2022/0010217 G63027411 
FUNDACIO PRIVADA ELS 

TRES TURONS 
Ventila't 73 3.446,11 € 2203002450/071 6.500,00 € 

  

2022/0010417 G08477788 
FUNDACIO HOSPITAL SANT 

JAUME I SANTA MAGDALENA 
Cuida't i Enxarxa't 72 3.398,91 € 2203002450/072 50.000,00 € 
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2022/0008914 G58511361 
FUNDACION PRIVADA 

BOSCANA 

Activitats de respir, oci i temps 
lliure per a persones amb 
discapacitat intel·lectual 

72 3.398,91 € 2203002450/073 15.800,00 € 
  

2022/0008637 G08752735 
ASOCIACION DE PADRES DE 

ALUMNOS DEL COLEGIO 
PAIDEIA 

Necessitem un RESPIR! 70 3.304,49 € 2203002450/074 18.000,00 € 
  

2022/0009384 G55074868 
ASSOCIACIO EDUCATIVA 

XERA 
Respirs XERA 70 3.304,49 € 2203002450/075 14.850,00 € 

  

2022/0011541 G60935905 
ASOC. DE FAMILIARS DE 

DISCAPACITATS 
INTEL·LECTUALS DE GAVA 

Juguem i respirem 70 3.304,49 € 2203002450/076 6.000,00 € 
  

2022/0010681 G65064727 
ASSOCIACIO ASPERGER DEL 

VALLES OCCIDENTAL 
Oci per infants i joves amb TEA 70 3.304,49 € 2203002450/077 7.000,00 € 

  

2022/0010402 G60259983 
ASSOCIACIÓ CONTRA 

L'ANORÈXIA I LA BULÍMIA 

Projecte de suport psicosocial per 
a familiars d'una persona amb un 

trastorn de la conducta alimentària 
70 3.000,00 € 2203002450/078 3.000,00 € Sí 

 

2022/0009469 G08246720 
FUNDACIO PRIVADA 

HOSPITAL SANT JOAN 
BAPTISTA 

Assessorament i suport a les 
famílies de l'Hospital Sant Joan 

Baptista de Sitges 
69 1.220,89 € 2203002450/079 10.000,00 € 

  

2022/0011348 G08698367 ALCER DE BARCELONA 
Vacances per a persones en 

hemodiàlisi i els seus cuidadors - 
2022 

69 1.220,89 € 2203002450/080 7.100,00 € 
  

2022/0009464 G58904574 

ASSOCIACIO CATALANA DE 
TRAUMATICS 

CRANIOENCEFALICS I DANY 
CEREBRAL 

Suport funcional i emocional a 
famílies cuidadores de persones 

amb Dany Cerebral 
69 1.220,89 € 2203002450/081 7.853,70 € 
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2022/0010860 G61290565 
ASSOCIACIO CATALANA PER 
LA SINDROME PRADER-WILLI-

ACSPW 

Fent pinya per la Síndrome 
Prader-Willi: Acompanyant a 

famílies cuidadores 
69 1.220,89 € 2203002450/082 6.000,00 € 

  

2022/0008569 G62299029 
FUNDACIO PRIVADA ARTESA 
PER LA INTEGRACIO SOCIO-

LABORAL 
ESTADES ARTESÀ RESPIR 2022 69 1.220,89 € 2203002450/083 2.165,35 € 

  

2022/0009625 G62310123 AFABBMS Grups d'Ajuda Mútua 69 1.220,89 € 2203002450/084 4.400,00 € 
  

2022/0011229 G62882766 
FUNDACIÃ³ PRIVADA CENTRE 

DÂ\C2\80\C2\99HIGIENE 
MENTAL LES CORTS 

RE)CAPACITA_ Programa 
d'informació, orientació, 

sensibilització i promoció de 
l´autonomia de persones amb 

trastorn mental i necessitats de 
suport en l’exercici de la capacitat 

jurídica 

69 1.220,89 € 2203002450/085 19.059,22 € 
  

2022/0011193 G63519417 
FUNDACIO PRIVADA PARE 

MANEL 
Espai de Cocriança de Roquetes 69 1.220,89 € 2203002450/086 19.000,00 € 

  

2022/0009281 G63853949 
VILASSAR DE DALT CONTRA 

EL CANCER 
Suport Psicosocial. Famílies 

cuidadores 
69 1.220,89 € 2203002450/087 7.900,00 € 

  

2022/0007585 G64376239 
EQUILIBRI, ASSOC. DE SANT 

BOI DE LLOB. 
PROJECTE EQUILIBRI 69 1.220,89 € 2203002450/088 8.100,00 € 

  

2022/0009027 G64869290 
FUNDACIÓ PRIVADA PASQUAL 
MARAGALL PER LA RECERCA 

SOBRE L'ALZHEIMER 

APRÈN A CUIDAR I A CUIDAR-
TE 

69 1.220,89 € 2203002450/089 5.000,00 € 
  

2022/0010451 G65008245 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

DÈFICITS IMMUNITARIS 
PRIMARIS 

ACADIP-Suport a pacients amb 
IDP i familiars i Sensibilització 

69 1.220,89 € 2203002450/090 6.500,00 € 
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2022/0008453 G65334930 
FUND 1957 PRO PERSONES 

AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
ESPAI DE SUPORT FUNDACIÓ 

1957 
69 1.220,89 € 2203002450/091 8.650,70 € 

  

2022/0008492 G66178914 
ASSOCIACIÓ DE MARES I 

PARES DE L'ARBOÇ (AMPA 
ARBOÇ) 

Tallers participatius per a pares i 
mares d'infants amb 

pluridiscapacitat. 
69 1.220,89 € 2203002450/092 2.600,00 € 

  

2022/0008232 G66550468 
ASSOCIACIO EL GOTIM -
ALZHEIMER ACTIU- DE 

VILAFRANCA 

TALLERS D'ESTIMULACIÓ 
COGNITIVA I SOCIAL 

69 1.220,89 € 2203002450/093 4.500,00 € 
  

2022/0008123 G66910522 AFADA 
SAD RELLEU- ALTA 

HOSPITALÀRIA 
69 1.220,89 € 2203002450/094 2.500,00 € 

  

2022/0008126 G08726630 
ASSOCIACIO DE PARES DE 
DISCAPACITATS PSIQUICS 

DEL POBLE SEC 

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT 
APDPPS 2022 

69 620,00 € 2203002450/095 620,00 € Sí 
 

2022/0009509 G59816991 FUNDACIO CHAMPAGNAT RESPIR XELA 68 1.203,19 € 2203002450/096 8.850,00 € 
  

2022/0009269 G64098650 
ASSOCIACIO DE FAMILIARS 
DE MALALTS D´ALZHEIMER 

DE L´HOSPITALET 

RECOLZAMENT PSICO-
EDUCATIU A FAMILIARS DE 
MALATS D'ALZHEIMER, PER 

CUIDAR, CUIDAR-SE I SENTIR-
SE BE AMB RESPIR FAMILIAR 

68 1.203,19 € 2203002450/097 5.027,60 € 
  

2022/0010317 G65895153 
ASSOC. CATALANA PER LA 
PREVENCIO DEL SUÏCIDI 

Punt d'atenció a familiars de 
persones en risc de suïcidi 

68 1.203,19 € 2203002450/098 14.579,20 € 
  

2022/0009597 G65956864 
ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL 

DIÀLEGS DE DONA 
DONA, QUE LA MATERNITAT NO 

T'ATURI 
68 1.203,19 € 2203002450/099 8.000,00 € 

  

2022/0010226 G66363953 FUNDACIÓ SETBA NATURA ÉS CULTURA 68 1.203,19 € 2203002450/100 12.000,00 € 
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2022/0011545 G58666983 
SANT ANDREU SALUT 
FUNDACIO PRIVADA 

COMPARTIM NOVES 
EXPERIÈNCIES 

67 1.056,73 € 2203002450/101 18.145,85 € 
  

2022/0010418 G65222986 
ASSOCIACIO CATALANA 
SINDROME DE WILLIAMS 

Suport i acompanyament a 
Persones amb Síndrome de 
Williams i les seves famílies. 

67 1.056,73 € 2203002450/102 5.250,00 € 
  

2022/0010703 G66209172 
ASSOCIACIO MARESME 

CONTINUUM SALUT MENTAL I 
SERVEIS A LES PERSONES 

UPEFam - Prova Pilot 67 1.056,73 € 2203002450/103 4.000,00 € 
  

2022/0011382 G66346149 ASSOCIACIO AUTISMO IDEA 

Programa Integral a domicili, per a 
famílies amb adolescents i joves 
adults amb trastorn de l'espectre 

autista 

67 1.056,73 € 2203002450/104 3.800,00 € 
  

2022/0007147 G60219763 
ASSOCIACIO DE DIABETICS 

DE CATALUNYA 
PROGRAMA EDUCATIU PER A 

PERSONES AMB DIABETIS 
66 1.040,96 € 2203002450/105 10.000,00 € 

  

2022/0008776 G62836127 
FUNDACIÓN INSTITUTO DE 

TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

Servei d'Orientació i 
Assessorament a Famílies en 

Benestar Emocional Adolescent 
(SOAF) 

66 1.040,96 € 2203002450/106 10.000,00 € 
  

2022/0010388 G58769670 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

FIBROSI QUÍSTICA 
Quan respirar ens costa...l´acollida 

ens dona alè 
65 1.025,19 € 2203002450/107 4.000,00 € 

  

2022/0011402 G62149562 
FUNDACIO PRIVADA EL 

SOMNI DELS NENS 

SUPORT A FAMÍLIES D'INFANTS 
HOSPITALITZATS; PREMATURS 
I AMB MALALTIES CRÒNIQUES 

65 1.025,19 € 2203002450/108 3.600,00 € 
  

2022/0011331 G67984278 ASSOCIACIO MOVENT SALUT 

MILLORA DE LA TEVA 
MOBILITAT AMB EL MÍNIM 

ESFORÇ (MÈTODE 
FELDENKRAIS) 

65 1.025,19 € 2203002450/109 1.750,00 € 
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2022/0010233 G58376872 
FUNDACIO CEO DEL 
MARESME 

INTEGRACIÓ SOCIAL EN UN 
CONTEXT NORMALITZAT: CAN 
PARCALA 

95 11.076,30 € 2203002455/001     17.698,36 €      

2022/0011149 G64216385 FUNDACION VICKI BERNADET Paraules que fan xarxa 93 6.500,00 € 2203002455/002       6.500,00 €  Sí   

2022/0011476 G66264953 ASSOCIACIO ESPIGOLADORS 

Espigolar - Cuinar - Cuidar: 
l'espigolament com una eina 
d'empoderament social i 
transformació del sistema de 
garantia alimentària. 

91 10.609,92 € 2203002455/003     12.550,50 €      

2022/0010346 G61884359 
FUNDACIÓ AUTONOMA 
SOLIDARIA 

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 

91 10.609,92 € 2203002455/004     14.000,00 €      

2022/0008111 G60889706 
ASSOCIACIÓ DONES NO 
ESTÀNDARDS (DONNES) 

LES NO ESTÀNDARDS ACTUEM: 
SERVEI D'ATENCIÓ 
PSICOSOCIOLABORAL DE LA 
DONA AMB DISCAPACITAT 

91 10.609,92 € 2203002455/005     25.000,00 €      

2022/0009901 G64771322 BANCO FARMACEUTICO Fons Social de Medicaments 90 10.493,33 € 2203002455/006     25.000,00 €      

2022/0009315 G60515012 
ASSOCIACIO ANDI-DOWN 
SABADELL 

Accés a la vida independent. Pisos 
de formació: Pis Pont i Pis Camí a 
la Nostra Llar 

90 10.493,33 € 2203002455/007     13.200,00 €      

2022/0011570 G63239115 FUNDACIO PRIVADA AROA 

Projecte DAMARA per la promoció 
del Benestar Emocional de la 
Infància i l'Adolescència en 
situació de risc psicosocial 

90 9.825,15 € 2203002455/008       9.825,15 €  Sí   
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2022/0011487 G60531100 

ASSOCIACIO CATALANA 
D'INTEGRACIO I 
DESENVOLUPAMENT HUMA 
(ACIDH) 

VALOR(S), INCLUSIÓ 
SOCIOLABORAL DE LES 
PERSONES AMB 
FUNCIONAMENT 
INTEL.LECTUAL LÍMIT 

88 10.260,15 € 2203002455/009     10.973,00 €      

2022/0008824 G64821309 FUNDACIO PRIVADA ATENDIS 

Per a un treball digne - Projecte 
d'inserció socio-laboral dirigit a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual 

88 10.260,15 € 2203002455/010     15.160,00 €      

2022/0010319 G08955411 
ASSOCIACIO ESTEL DE 
PARES DE DISCAPACITATS 
INTELECTUALS 

ATENCIÓ I ASSESSORAMENT 
PSICOSOCIAL PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
I LES SEVES FAMÍLIES 

87 7.161,00 € 2203002455/011       7.161,00 €  Sí   

2022/0011447 G01730803 FUNDACIÓ PUNT DE VISTA Capacitats en la discapacitat visual 86 10.026,96 € 2203002455/012     11.000,00 €      

2022/0009293 G60554425 
CLUB ESPORTIU HORITZÓ 
1994 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES 
ADAPTADES COM A EINA DE 
REHABILITACIÓ I D'INCLUSIÓ 
DE LES PERSONES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL 

86 3.551,00 € 2203002455/013       3.551,00 €  Sí   

2022/0009310 G60439189 
FUNDACIO ACOLLIDA I 
ESPERANÇA 

Servei Odontològic per a Pacients 
Socials (SOPS) 2022 

85 9.910,37 € 2203002455/014     16.247,36 €      

2022/0010593 G08998858 
FUNDACION PRIVADA 
PREVENT 

BRÚIXOLA, Servei d'orientació i 
acompanyament personal, social i 
professional. 

85 9.910,37 € 2203002455/015     15.000,00 €      
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2022/0008632 G58644865 
FUNDACIO PRIVADA 
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 9.910,37 € 2203002455/016     20.000,00 €      

2022/0010275 G58650961 

FEDERACIO D'ENTITATS DE 
LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT, 
INTEL·LECTUAL I TRASTORN 
MENTAL DEL BAIX 
LLOBREGAT- CORDIBAIX 

SIADIF. Servei d'Informació i 
Atenció a la Diversitat Funcional 

85 9.910,37 € 2203002455/017     25.000,00 €      

2022/0008960 G63262323 FUNDACIÓ PROJECTE I VIDA 
Suport i acompanyament a la Vida 
Adulta 

84,5 5.470,00 € 2203002455/018       5.470,00 €  Sí   

2022/0009799 G65469645 
CENTRE DE RECURSOS 
AUTISME BARCELONA 

Oficina de Vida Independent i 
comunitària per a persones amb 
autisme (OVI) 

84 7.331,30 € 2203002455/019     13.000,00 €      

2022/0011169 G62860796 
TOT RAVAL, FUNDACIO 
PRIVADA 

Raval, Territori Socialment 
Responsable 2022: acció 
comunitària per a la inclusió social 
en els àmbits ocupacional I 
socioeducatiu 

84 7.331,30 € 2203002455/020     20.000,00 €      

2022/0009861 G63539571 
FUNDACIO PRIVADA 
ASSISTENCIA PARTICULAR A 
DOMICILI 

EMPODERA´T 84 7.331,30 € 2203002455/021     15.000,00 €      

2022/0009416 G58190786 

ASSOCIACIÓ DE 
CONSUMIDORS DE MITJANS 
AUDIOVISUALS DE 
CATALUNYA (TAC) 

Programa d'Educació Audiovisual - 
Especialització en prevenció de 
tecno-addiccions 

84 7.331,30 € 2203002455/022     18.000,00 €      
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2022/0009313 G59435180 
ASSOCIACIO BENESTAR I 
DESENVOLUPAMENT 

PREINFANT - Programa de 
prevenció del maltractament 
infantil i d'acompanyament a la 
maternitat a famílies en situació 
d'alt risc psicosocial 

84 7.331,30 € 2203002455/023     10.000,00 €      

2022/0011379 G63512412 
FUNDACIO PRIVADA LA 
SALUT ALTA 

Centre Obert per Adolescents: 
A100, al barri de la Salut Alta de 
Badalona. 

84 7.331,30 € 2203002455/024     19.000,00 €      

2022/0009762 F59197996 FEMAREC, SCCL 
Servei de suport a l'exercici de la 
capacitat 

84 7.331,30 € 2203002455/025       7.500,00 €      

2022/0011486 G58049016 
FUNDACIO PRIVADA 
PRESIDENT AMAT ROUMENS 

APRENEM PARTICIPANT 84 7.331,30 € 2203002455/026     10.200,00 €      

2022/0010688 G58208067 
ASSOCIACIO DISMINUITS 
FISICS OSONA 

Xarxa Inquieta, un camí cap a la 
vida independent. 

84 7.331,30 € 2203002455/027     13.997,05 €      

2022/0011595 G58315953 ATENEU SANTCUGATENC 
Espai de Lleure (lleure social per a 
persones amb un diagnòstic de 
Trastorn Mental Sever) 

84 7.331,30 € 2203002455/028     12.000,00 €      

2022/0009330 G60465838 ASSOCIACIÓ ATENEU DIVERS L' Ateneu Divers. Un nou horitzó. 84 7.331,30 € 2203002455/029     16.427,10 €      

2022/0008522 G62207444 FUNDACIO ADIMIR CAID MONTCADA 84 7.331,30 € 2203002455/030     32.003,63 €      

2022/0009308 G64576739 
AIS: AYUDA A LA INFANCIA 
SIN RECURSOS 

Connectem els invisibles 84 7.331,30 € 2203002455/031     13.577,00 €      



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT 
NOM PROJECTE DEL 

PROGRAMA B 
PUNTS 

IMPORT 
ATORGAT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

 IMPORT 
MAXIM 

(50% del cost/ 
Import 

sol·licitat)  

Topats 
per 

import 
sol·licitat 

Topats 
per 50% 

cost 
activitat 

2022/0009519 G65434896 
FUNDACIÓ VIVER DE BELL-
LLOC 

Inserció laboral i social de 
persones amb discapacitats 
intel·lectual i/o trastorn mental 

84 7.331,30 € 2203002455/032     12.813,93 €      

2022/0009530 G61019642 
ASOCIACION INICIATIVAS 
SOLIDARIAS 

Projecte d'acolliment residencial 
temporal per a persones amb risc 
d'exclusió residencial. 

84 6.000,00 € 2203002455/033       6.000,00 €  Sí   

2022/0009514 G60515707 
ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT 
FAMILIAR I COMUNITÀRIA 
VENTIJOL 

CRUÏLLA 84 6.000,00 € 2203002455/034       6.000,00 €  Sí   

2022/0010285 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 

84 4.576,37 € 2203002455/035       4.576,37 €  Sí   

2022/0010307 G58511981 FUNDACIO AVE MARIA Llars de vida 83,5 7.287,67 € 2203002455/036     17.325,00 €      

2022/0011332 G08974917 ASSOCIACIO TAPIS DE VIC 
Aktua - Itineraris d'inserció 
sociolaboral per a joves en risc o 
situació d'exclusió social 

83,5 7.287,67 € 2203002455/037     20.000,00 €      

2022/0009536 G60229846 
FUNDACIO FORMACIO I 
TREBALL 

Activa't en la recerca de feina 83 7.244,03 € 2203002455/038     18.629,80 €      

2022/0009423 G64386048 

ETHOS ASSOC PER LA 
PREVENCIO I REHABILITACIO 
INTEGRAL DE LES 
DEPENDENCIES 

PROGRAMA CENTRE DE DIA 83 7.244,03 € 2203002455/039     20.000,00 €      

2022/0009351 G61314290 
ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS 
I AMICS DE L'HOSPITAL SANT 
JAUME DE CALELLA 

CLUB SOCIAL ENCENALL PER A 
PERSONES AMB TRASTORN 
MENTAL 

83 7.244,03 € 2203002455/040       9.000,00 €      
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2022/0008916 G61482659 
FUNDACIÓ PRIVADA 
CATALANA PER A LA 
PARÀLISI CEREBRAL 

Suport i atenció integral a les 
persones afectades de paràlisi 
cerebral, les persones cuidadores 
informals i els seus familiars 

83 7.244,03 € 2203002455/041     15.338,37 €      

2022/0011145 G65715385 
FUNDACION ACCION, 
BIENESTAR Y DESARROLLO 

COMUNITAT ACTIVA PER LA 
INCLUSIÓ SOCIAL 

83 7.244,03 € 2203002455/042       8.750,00 €      

2022/0010504 G60611589 
CENTRE CULTURAL DE 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
PROFESSIONAL SANT MARTÍ 

PROGRAMA DE FORMACIÓ 
SEMI-PROFESSIONAL TÈXTIL 

83 7.000,00 € 2203002455/043       7.000,00 €  Sí   

2022/0011525 G61391850 FUNDACIO CARLES BLANCH ESPAI FAMILIAR 83 7.000,00 € 2203002455/044       7.000,00 €  Sí   

2022/0008777 G66080474 
ASSOCIACIO D’OCI INCLUSIU 
DEL GARRAF VI 

Sant Joan, Actua!, espai d'oci per 
a persones amb discapacitat 
(intel·lectual, física, sensorial i/o 
altres) 

83 4.100,00 € 2203002455/045       4.100,00 €  Sí   

2022/0011150 G65731374 FUNDACIÓN INTERMEDIA 
Llençat: Itineraris d'inclusió 
sociolaboral per a joves tutelats i 
extutelats 

82,5 5.000,00 € 2203002455/046       5.000,00 €  Sí   

2022/0009918 G60037348 ECOSERVEIS ASSOCIACIO 

ENERGIA JUSTA:XARXA PER 
L'ERADICACIÓ DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA EN COL·LECTIUS 
EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT SOCIAL 

82 7.156,75 € 2203002455/047       9.715,50 €      

2022/0011373 G61878831 
FUNDACION SALUD Y 
COMUNIDAD 

EPF - EN PLENES FACULTATS. 
PREVENCIÓ DE RISCOS 
VINCULATS AL CONSUM DE 
DROGUES I LA SEXUALITAT EN 
JOVES, UNIVERSITATS I 
MUNICIPIS 

82 7.156,75 € 2203002455/048     25.750,00 €      
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2022/0010379 G67425249 
ASOC PDA BULLYING 
(PREVENCION DETECCION 
ACTUACION) 

Plataforma col·laborativa PDA 
Bullying (Prevenció, Detecció i 
Actuació) 

82 7.156,75 € 2203002455/049       8.000,00 €      

2022/0009665 G08575441 ASPASIM 

El Botó Màgic, una companyia de 
conta contes inclusiva. Procés 
d'empoderament, les persones 
amb discapacitat com emissores 
de serveis pedagògics per a 
infants a escoles ordinàries. 

82 7.156,75 € 2203002455/050     18.000,00 €      

2022/0008448 G61493854 FUNDACIO ICTUS ABRIC per l'ICTUS 82 7.156,75 € 2203002455/051     12.000,00 €      

2022/0011604 G63570709 
FUNDACIO PRIVADA MAS 
ALBORNA 

FEM SUPORT. Incorporació de la 
figura del suport social i laboral "in 
situ" en el nostre Centre Especial 
de Treball. 

82 7.156,75 € 2203002455/052     12.655,00 €      

2022/0010409 G64778962 
ASOCIACION SOCIO-
CULTURAL RADIO NIKOSIA 

Nikosia: lluita contra l'estigma en 
salut mental amb perspectiva de 
gènere. Pràctiques participatives 
de comunicació, sensibilització, 
ajuda mútua i cultura 

82 7.156,75 € 2203002455/053     13.500,00 €      

2022/0009663 G58452210 
CAE, FORMACIÓ I SERVEIS 
SOCIOCULTURALS 

Lúcids 2022. Projecte 
d'acompanyament i reforç personal 
i educatiu a adolescents 

82 6.800,00 € 2203002455/054       6.800,00 €  Sí   

2022/0008498 G65809600 
ASSOCIACIO EMAUS RURAL 
D'ACCIO SOCIAL 

Acció comunitària contra l'exclusió: 
Hostatgeria Social Sagrada 
Família 

81,5 7.113,11 € 2203002455/055       8.000,00 €      

2022/0009626 G59546556 
FUNDACIO PRIVADA 
TRINIJOVE 

Donem un pas endavant al Centre 
Obert Neus Puig 

81 7.069,47 € 2203002455/056     10.000,00 €      
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2022/0011543 G61677597 ASSOCIACIÓ CIVICA LA NAU 
LA NAU-BANC DE PRODUCTES 
NO ALIMENTARIS DE PRIMERA 
NECESSITAT 

81 7.069,47 € 2203002455/057     20.000,00 €      

2022/0009800 R0800314G 
CARITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA 

Servei d'Ajudes Econòmiques 
(SAE) 

81 7.069,47 € 2203002455/058     11.000,00 €      

2022/0010255 G61400073 BONA VOLUNTAT EN ACCIO 
Inserció sociolaboral en el districte 
de Sants-Montjuïc 

81 7.069,47 € 2203002455/059     12.000,00 €      

2022/0009413 F61800843 DELTACOOP SCCL 

La Saleta, Aula d'Atenció 
Especialitzada per a infants amb 
greu discapacitat dins l'Escola 
Bressol. 

81 7.069,47 € 2203002455/060     24.563,63 €      

2022/0008911 G60316411 
ASSOCIACIÓ D’AMPUTATS 
SANT JORDI 

CONNECTA'T AMB LA 
DISCAPACITAT! La joventut 
davant la discapacitat, consciència 
social i solidaritat. 

81 7.069,47 € 2203002455/061     15.000,00 €      

2022/0010396 G65497265 
ASSOCIACIÓ 
ARTRANSFORMA 

Música i Dansa a l'abast de les 
persones diverses 

81 7.069,47 € 2203002455/062     16.900,00 €      

2022/0010344 G08317059 AUXILIA Endavant 81 4.672,50 € 2203002455/063       4.672,50 €    Sí 

2022/0009891 G58500786 
CLUB MUNTANYENC SANT 
CUGAT 

DESENVOLUPAMENT 
PERSONAL I INCLUSIÓ DE LES 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT/DIVERSITAT 
FUNCIONAL A TRAVÉS DE 
L'ATLETISME 

81 4.600,00 € 2203002455/064       4.600,00 €  Sí   
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2022/0008116 G59978932 
FUNDACIO PRIVADA MERCE 
FONTANILLES DE 

Borsa d'Habitatge Jove 80,5 7.025,83 € 2203002455/065     48.000,00 €      

2022/0011216 G28197564 
ASOCIACION ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER 

Suport social d'emergència a 
famílies en situació de 
vulnerabilitat per malaltia 
oncològica a la província de 
Barcelona 

80 6.982,19 € 2203002455/066     29.000,00 €      

2022/0010653 G61964102 ASSOCIACIO PROHABITATGE Desfent nusos 80 6.982,19 € 2203002455/067     18.087,00 €      

2022/0011441 G60304862 
ASSOCIACIÓ SOCIAL 
ANDRÒMINES 

Dona de Futur 80 6.982,19 € 2203002455/068     11.646,00 €      

2022/0009279 G61291894 FUNDACIO SOLIDANÇA 

RECIVOL: Inserció social de 
persones en risc d'exclusió social 
a través d'activitats vinculades a la 
gestió de residus. 

80 6.982,19 € 2203002455/069       9.500,00 €      

2022/0010668 G81164105 
FUNDACION ACCION CONTRA 
EL HAMBRE 

Viu la Feina 80 6.982,19 € 2203002455/070     23.290,00 €      

2022/0009524 F61969093 
INTEGRACIÓ SOCIAL DE 
MENORS (ISOM) SCCL 

Espai socioeducatiu Llefià-Servei 
de suport a les famílies amb 
infants 0-3 en situació de risc. 
Espai familiar La Tribu 

80 6.982,19 € 2203002455/071     27.704,60 €      

2022/0008502 G58377839 ASSOCIACIO ALBA 

Alba Jove - Centre d'atenció 
d'adolescents amb problemes 
d'addiccions i/o conductes 
desadaptatives 

80 6.982,19 € 2203002455/072     10.000,00 €      
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2022/0009029 G58858416 ASSOCIACIO RAUXA 

TRACTAMENT D'ENOLISME 
CRÒNIC, TABAQUISME I 
ALTRES DROGUES EN 
TRANSEÜNTS CRÒNICS SENSE 
LLAR 

80 6.982,19 € 2203002455/073     10.000,00 €      

2022/0009173 G59746982 
AEC GRIS FUNDACIO 
PRIVADA 

SOFI - Servei d'Orientació Familiar 
i Individual 

80 6.982,19 € 2203002455/074       8.200,00 €      

2022/0011369 G58864679 
ASOC DE PARAPLEJICOS Y 
GRANDES MINUSVALIDOS 

APVA aspaymcat 360 80 6.982,19 € 2203002455/075     13.000,00 €      

2022/0008919 G59165100 
FUNDACIO PRIVADA PER A 
LA LLUITA CONTRA 
L'ESCLEROSI MULTIPLE 

Suport social d'emergència a 
famílies en situació de 
vulnerabilitat per malaltia 
oncològica a la província de 
Barcelona 

80 6.982,19 € 2203002455/076     12.000,00 €      

2022/0008797 G60111515 
ASSOCIACIÓ DE MALALTS DE 
CROHN I COLITIS ULCEROSA 
DE CATALUNYA 

Projecte d'atenció sociosanitària a 
les persones afectades de MII 
(Crohn i Colitis Ulcerosa) 

80 6.982,19 € 2203002455/077     12.000,00 €      

2022/0010397 G60171063 
A PERSONES AMB DISCAPAC 
INTEL.LECTUAL 

Activitats socioculturals per a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual o del 
desenvolupament 

80 6.982,19 € 2203002455/078     10.000,00 €      

2022/0010411 G61240958 
ASSOC.RATIO LLEURE 
PERS.DISC.INTEL.LEC 

RATIO Generant Oportunitats 80 6.982,19 € 2203002455/079     15.000,00 €      

2022/0010610 G62962188 
ASSOCIACIO DE PARES I 
ADULTS AMB DISCAPACITATS 

Les diferències les hi poses tu 80 6.982,19 € 2203002455/080     12.050,00 €      

2022/0009265 G64685274 FUNDACIO PRIVADA GOEL GRUP MEFI 80 6.982,19 € 2203002455/081       8.735,00 €      
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2022/0008854 G64722655 
FUNDACIÓ PRIVADA PER A 
LA PROMOCIÓ DE 
L'ESPORTISTA ADAPTAT 

Aquazul: Escola de Natació 
Adaptada i inclusiva 

80 6.982,19 € 2203002455/082       8.756,00 €      

2022/0009602 F62635859 TEB BARCELONA SCCL TEBVIST 2022 80 6.000,00 € 2203002455/083       6.000,00 €  Sí   

2022/0011524 F06984272 SOMRIU PENEDÈS SCCL Creixem amb un somriure 79 5.734,24 € 2203002455/084       9.851,00 €      

2022/0011360 F61340519 
CENTRE D'INTERVENCIO 
PSICÒLOGICA, ANÀLISI I 
INTEGRACIÓ SOCIAL S.C.C.L 

Atenció especialitzada a 
problemàtiques de salut mental en 
infants, joves i el seu entorn 
familiar. 

79 5.734,24 € 2203002455/085       8.736,00 €      

2022/0009812 G08446577 
FUNDACIÓ PRIVADA SANT 
FRANCESC ASSIS 

PROJECTES D'ACCIÓ 
COMUNITÀRIA AL CENTRE LES 
HORTÈNSIES 

79 5.734,24 € 2203002455/086     19.848,32 €      

2022/0009031 G59748863 
APA DE LA ESCUELA 
PUBLICA MARGALLO 

Promoció del benestar dels infants 
amb discapacitat i/o trastorn 
mental 

79 5.734,24 € 2203002455/087       8.962,00 €      

2022/0009028 G65438434 FUNDACION GRUPO HADA 
Servei d'Acompanyament Integral 
a joves migrats extutelats per 
l'administració (SAEJ) 

79 5.734,24 € 2203002455/088     75.000,00 €      

2022/0010113  G83844316 FUNDACION RANDSTAD 
PER LA IGUALTAT 
D´OPORTUNITATS 2022 

79 5.734,24 € 2203002455/089     21.922,46 €      

2022/0008801 G62728183 FUNDACIO 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. 

79 5.734,24 € 2203002455/090     10.000,00 €      
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2022/0008908 G62203047 FUNDACIÓ ÈXIT 
Projecte Coach per millorar 
l'ocupabilitat de joves en situació 
de vulnerabilitat social 

79 5.734,24 € 2203002455/091     15.000,00 €      

2022/0010389 G08668733 
CENTRE DE FORMACIÓ I 
PREVENCIÓ 

PROGRAMA SUPORT 
TERAPEUTIC FAMILIAR 

79 5.734,24 € 2203002455/092     22.575,00 €      

2022/0010884 G58020124 
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
BALMES.UNIVERSITAT DE 
VIC-UCC 

Prevenció i intervenció sobre el 
procés de rehabilitació per 
persones amb addicions a través 
d'una aplicació mòbil 

79 5.734,24 € 2203002455/093       6.500,00 €      

2022/0009266 G65026429 FUNDACION PALIACLINIC 

Suport emocional i 
acompanyament a infants, joves i 
famílies, amb malaltia avançada i 
en situació de vulnerabilitat 
sociosanitària 

79 5.734,24 € 2203002455/094       9.000,00 €      

2022/0011359 G79362497 
FUNDACION SAVE THE 
CHILDREN 

CREIXEM JUNTES & SUMA'T 
(estiu 2022) 

79 5.734,24 € 2203002455/095     11.068,00 €      

2022/0009036 G25542820 

CONFEDERACIÓ CATALANA 
DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT FÍSICA I 
ORGÀNICA COCEMFE 
CATALUNYA 

Pla Integral per la defensa dels 
drets de les persones amb 
discapacitat- discapacitat i 
violència masclista- respir als 
cuidadors amb discapacitat. 

79 5.734,24 € 2203002455/096     20.000,00 €      

2022/0010350 G58219874 ATRA ACTUA 79 5.734,24 € 2203002455/097     27.859,54 €      

2022/0010401 G58774415 

ASOC COORDINADORA DE 
COL·LECTIUS DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT DE 
L'HOSPITAL 

Gaudim dels temps de lleure i 
millorem la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament 

79 5.734,24 € 2203002455/098     13.230,33 €      
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2022/0008810 G65149601 
ASSOC.DE SORDCECS DE 
CATALUNYA 

SERVEIS DE GUIA-
INTERPRETACIÓ EN LLENGUA 
DE SIGNES I D'ATENCIÓ 
PERSONALITZADA A 
PERSONES SORDCEGUES 

79 5.734,24 € 2203002455/099       6.000,00 €      

2022/0009375 G67424358 
FUNDACION NO SOMOS 
INVISIBLES 

ACTIVE PEOPLE. Programa 
d'apoderament i capacitació de 
persones amb paràlisi cerebral. 

79 5.734,24 € 2203002455/100       8.000,00 €      

2022/0010725 G66169954 
ASOCIACION TANDEM TEAM 
BARCELONA 

ATENCIÓ A LA SEXUALITAT DE 
PERSONES AMB DIVERSITAT 
FUNCIONAL I’INTEL·LECTUAL 

79 5.000,00 € 2203002455/101       5.000,00 €  Sí   

2022/0010315 G25726316 FUNDACIO ISIDRE ESTEVE 
Centre Pont per a persones amb 
discapacitat fisica 

79 5.734,24 € 2203002455/102     22.000,00 €      

2022/0011341 G62014220 

AFAPAC ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS I AFECTATS 
PATOLOGIES DEL 
CREIXEMENT 

Programa d'inclusió per a les 
persones amb Acondroplàsia o 
altres patologies de creixement. 

78 5.000,00 € 2203002455/103       5.000,00 €  Sí   

2022/0008635 F02636249 
COOPERATIVA DE 
COMUNICACIÓ CRISÀLIDE, 
SCCL 

INVISIBLES. Una websèrie de 
justícia social 

78 2.000,00 € 2203002455/104       2.000,00 €  Sí   

2022/0010268 G61749917 
ASSOCIACIO SALUT MENTAL 
CATALUNYA NOIA 

ESPAI D'ATENCIÓ EN SALUT 
MENTAL A CALAF 

77 4.000,00 € 2203002455/105       4.000,00 €  Sí   

2022/0009452 G61611364 ARRELS FUNDACIO Acollida 77 5.589,07 € 2203002455/106     50.000,00 €      

2022/0008705 G60452703 FUNDACION PRIVADA AMIBA CONNECTA'T A L'OCUPACIÓ 77 5.589,07 € 2203002455/107     13.000,00 €      
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2022/0009295 G65258659 
ASSOCIACIO PER LA 
INSERCIO SOCIAL I LABORAL 

Projecte Ocupa't 76 5.516,48 € 2203002455/108     35.872,48 €      

2022/0008198 G64344526 
ASSOCIACIÓ SOCIAL 
GABELLA 

Enter Compartir 76 5.516,48 € 2203002455/109       6.294,49 €      

2022/0008729 G64299118 
FUND PRIVADA CIVICA 
ORENETA DEL VALLES 

Tu també pots 76 5.516,48 € 2203002455/110       9.750,00 €      

2022/0009880 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 

76 5.516,48 € 2203002455/111     10.000,00 €      

2022/0008351 G61314621 FUNDACIO ELS XIPRERS 
Intervenció integral a persones 
amb Trastorn de l´Espectre Autista 

76 5.516,48 € 2203002455/112       6.456,48 €      

2022/0009030 G64332844 
FUNDACION PRIVADA RAMON 
ROSAL CORTES 

Projecte TIE-PRES: Intervencions 
Psicosocials basades en 
Intel·ligència Emocional per a 
l'atenció a persones en situació o 
risc d'exclusió social 

76 5.516,48 € 2203002455/113       9.700,00 €      

2022/0008781 F08852279 
COOPERATIVA DE TREBALL 
CALANDRA SCCL 

Inclusió social per a persones amb 
diversitat funcional i/o trastorn 
mental de la comarca d'Osona. 

76 5.000,00 € 2203002455/114       5.000,00 €    Sí 

2022/0009875 G66160763 
ASSO XARXA DOS DEU PER 
LA MILLORA DEL BARRI 

Al barri de la Sagrada Família 
lluitem per millorar la qualitat de 
vida de la ciutadania a traves de 
l’economia circular 

75,5 4.000,00 € 2203002455/115       4.000,00 €  Sí   
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2022/0009275 G62659230 CREACION POSITIVA 
Acompanyament social a dones i 
homes que viuen amb vih 

75,5 5.480,19 € 2203002455/116       7.900,00 €      

2022/0010313 G63793905 
AGRUPACIO ESPORTIVA 
SPECIAL OLYMPICS 
CATALUNYA 

Programa de Joves Atletes: 
inclusió social d´infants amb 
discapacitat intel·lectual mitjançant 
l´esport. 

75 5.443,90 € 2203002455/117       6.600,00 €      

2022/0012022 G64861412 
ASSOCIACIO DE FAMILIES 
DEL TRENCADIS 

Trencadís de capacitats 75 2.000,00 € 2203002455/118       2.000,00 €  Sí   

2022/0011550 G58311564 
CLUB INFANTIL JUVENIL 
SANFELIU-S.ILDEFON 

Casal Jove 2022 75 5.443,90 € 2203002455/119     15.100,00 €      

2022/0009215 G58711037 
ASSOCIACIO CATALANA PER 
LA INFANCIA MALTRACTADA 

DRETS EN ACCIÓ:BON TRACTE 
ALS INFANTS I ADOLESCENTS 

75 5.443,90 € 2203002455/120     10.750,38 €      

2022/0009672 G59685784 ASSOCIACIO LA ROTLLANA 
ACT-JOVE Projecte per la inclusió 
social dels adolescents i joves de 
Badalona. 

75 5.443,90 € 2203002455/121     15.000,00 €      

2022/0009285 G61225918 
FUNDACIO PRIVADA 
AVISMON-CATALUNYA 

Acompanyament i suport 
emocional "Som grans, Som barri: 
Cap persona gran sola!" 

75 5.443,90 € 2203002455/122     10.000,00 €      

2022/0011490 G62003603 
ASSOCIACIO 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 

75 5.443,90 € 2203002455/123       6.100,00 €      

2022/0010881 G62564372 
FUNDACIO PRIVADA ANA 
RIBOT DURAN 

REGALA SOMRIURES. 
SOMRIURES SENSE SOLEDAT 

75 5.443,90 € 2203002455/124       9.501,17 €      
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2022/0010599 W0016043B 
ASSOCIATION DE LA 
FONDATION ETUDIANTE 
POUR LA VILLE - AFEV 

enTàndem, mentoria 
socioeducativa per a infants i joves 

75 5.443,90 € 2203002455/125     20.000,00 €      

2022/0009412 G08973224 
INSTITUTO DE TRABAJO 
SOCIAL Y SERVICIOS 
SOCIALES INTRESS 

El Vincle Maternoinfantil 75 5.036,99 € 2203002455/126       5.036,99 €  Sí   

2022/0009327 G08569303 ASSOCIACIO ESCLAT 
Accés a la salut per a persones 
amb paràlisi cerebral a través de la 
teràpia assistida amb animals 

75 5.443,90 € 2203002455/127     11.800,00 €      

2022/0010633 G17378704 
FUNDACIO PRIVADA 
MINUSVALIDS FISICS A 

Consolidació del Servei d'Inserció 
Laboral de MIFAS a Barcelona 

75 5.443,90 € 2203002455/128     15.000,00 €      

2022/0008640 G58419938 
ASSOCIACIO DE FAMILIARS 
DE MALALTS MENTALS DE 
CATALUNYA 

Programa d'Intervenció Psicosocial 
en l'àmbit de la salut mental 

75 5.443,90 € 2203002455/129     10.000,00 €      

2022/0008775 G58682196 
FUNDACIO PRIVADA PRO 
PERSONAS DISC INT 
CATALONIA 

LA BOTIGA DE L'INQUIET 75 5.443,90 € 2203002455/130       8.200,00 €      

2022/0007558 G60412251 
ASSOCIACIO DISCAPACITAT 
VISUAL CATALUNYA: 
B1+B2+B3 

Integració social de les persones 
amb discapacitat visual a través 
dels serveis oferts i les activitats 
de sensibilització 

75 5.443,90 € 2203002455/131     24.400,00 €      

2022/0009271 G61258935 
CLUB ESPORTIU ESBONAT I 
AMISTAT DE BARCELONA 

Esport i oci inclusiu com a eines 
d'inclusió i reconeixement social 
per a persones amb discapacitat 

75 5.443,90 € 2203002455/132     12.000,00 €      
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2022/0008909 G63282917 
ASOCIACION DE LAS 
MUCOPOLISACARIDOSIS Y 
SINDROMES RELACIONADOS 

Promoció a l'autonomia personal 
de les persones afectades de MPS 
i síndromes relacionats i suport a 
l'entorn familiar - Malalties 
minoritàries 

75 5.443,90 € 2203002455/133       7.400,00 €      

2022/0007584 G63419451 
ASSOCIACIÓ DE LLEURE I 
ESPORT COMKEDEM 

Escoles d'iniciació a l'esport per a 
persones amb discapacitat: 
bàsquet, eslàlom, hoquei i SAFE 
en cadira de rodes 

75 5.443,90 € 2203002455/134       9.000,00 €      

2022/0008500 G64378839 
FUNDACION PRIVADA GRUP 
D'AFECTATS D'ESCLEROSI 
MULTIPLE (GAEM) 

Volem guarir-nos i tenim pressa. 
Esclerosi Múltiple 

75 5.443,90 € 2203002455/135     10.000,00 €      

2022/0009213 G64757412 
FUNDACION STEP BY STEP, 
FUNDACION PRIVADA 

Foment de l'autonomia personal i 
millora de la qualitat de vida de les 
persones amb lesió neurològica 

75 5.443,90 € 2203002455/136     10.000,00 €      

2022/0008114 G65289712 
CLUB ESPORTIU FEM 
ESPORT MATARO 

L'esport a l'abast de tothom 75 5.443,90 € 2203002455/137       8.094,00 €      

2022/0009704 G62207899 
FUNDACIÓ CONCEPCIÓ 
JUVANTENY 

Projecte AIDA, Abordatge Integral 
de l'Abús. 

75 5.443,90 € 2203002455/138     45.000,00 €      

2022/0008274 G58658238 ASSOC DIT I FET 
Atenció a persones amb 
vulnerabilitat 

74 3.393,12 € 2203002455/139     10.000,00 €      

2022/0011351 G62623673 
FUNDACIO PRIVADA CENTRE 
EDUCATIU I DE LLEURE 

Projectes d'acompanyament a 
famílies 

74 3.393,12 € 2203002455/140     16.208,37 €      

2022/0009679 G62897392 
FUNDACIÓ PRIVADA 
INTEGRAMENET 

Servei d'acollida de la Fundació 
Integramenet 

74 3.393,12 € 2203002455/141       3.500,00 €      
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2022/0012021 G63838890 
ONG NUTRICION SIN 
FRONTERAS 

Iniciatives per superar la 
precarització alimentària 

74 3.393,12 € 2203002455/142     44.000,00 €      

2022/0011380 G65858169 
ASSOCIACIO PRO PERSONES 
EN RISC D'EXCLUSIO SOCIAL 
DE TERRASSA 

PROJECTE SOCIAL DE 
L'ASSOCIACIÓ ESTEL 2022: OCI 
I LLEURE, TERÀPIA 
OCUPACIONAL, SERVEIS 
D'ACOMPANYAMENT I SUPORT 
INDIVIDUALITZAT i PROJECTE 
"FEM FESTA" 

74 3.393,12 € 2203002455/143     15.000,00 €      

2022/0010602 G66694993 
ASSOCIACIO ETNOGRAFICA 
ANTROPOLOGIA PER A LA 
TRANSFORMACIO SOCIAL 

Alimentació de proximitat per a 
tothom (APPAT): accions i 
articulacions per garantir el dret a 
l'alimentació justa i culturalment 
adequada al teixit de l'Economia 
Social i Solidària. 

74 3.393,12 € 2203002455/144       7.125,00 €      

2022/0009474 G66782715 FUNDACION CROMOSUMA 

Programa integral per a la 
capacitació, autonomia i benestar 
per a nens/es i adolescents amb 
discapacitat intel·lectual 

74 3.393,12 € 2203002455/145     15.000,00 €      

2022/0009294 G67361071 
FUNDACION 
DEMANOENMANO 

Dissabtes per tu 74 3.393,12 € 2203002455/146       4.888,93 €      

2022/0009420 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. 

74 3.393,12 € 2203002455/147     10.000,00 €      
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2022/0008807 R0801621D 
CARITAS PARROQUIAL 
BERGA 

L'HABITATGE, UN DRET 74 3.393,12 € 2203002455/148       5.000,00 €      

2022/0011140 F65735714 TARPUNA, SCCL Hort comunitari de Mataró 74 3.393,12 € 2203002455/149       5.060,00 €      

2022/0009216 G58404450 FUNDACIÓ SANTA EULÀLIA 
ORIENTA. Assessorament i 
recursos per a la gent gran 

74 3.393,12 € 2203002455/150       9.840,41 €      

2022/0008575 G64571268 
ARA ASOCIACION DE 
SERVICIOS Y FORMACION 
SOCIO EDUCATIVA 

ARA ACTIVA'T: Programa 
d'orientació per a l'ocupabilitat jove 

74 3.393,12 € 2203002455/151       9.000,00 €      

2022/0008121 G64641582 FUNDACIO PRIVADA MAMBRE 

SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL. 
Projecte de suport a la reinserció 
laboral de persones en situació de 
sense llar. 

74 3.393,12 € 2203002455/152       8.750,00 €      

2022/0010262 G08667479 
FUNDACION CENTRO 
ABIERTO INFANTIL JUAN 
SALVADOR GAVIOTA 

Projecte d'assistència i suport a la 
cobertura de necessitats bàsiques 
de famílies amb infants, 
adolescents i joves, en situació de 
pobresa o risc exclusió social del 
barri del Raval de Barcelona. 

74 3.393,12 € 2203002455/153     12.000,00 €      

2022/0007518 G08917247 
ASSOCIACIÓ D´ALCOHÒLICS 
REHABILITATS DE SANTA 
COLOMA DE GRAMENET 

Atenció global als malalts 
alcohòlics, drogodependents i els 
seus familiars 

74 3.393,12 € 2203002455/154       6.263,61 €      

2022/0008987 G64251192 
FUNDACIO PRIVADA SERVEI 
SOLIDARI PER A LA INCLUSIO 
SOCIAL 

Espais Socioeducatius Rotllana 74 3.393,12 € 2203002455/155     12.000,00 €      

2022/0011644 G65009235 
FUNDACIO AMBIT 
PREVENCIO 

INTEGRACIÓ 
DROGODEPENDENTS: 
MOTIVA'T 

74 3.393,12 € 2203002455/156       7.955,51 €      
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2022/0011023 G65937005 ASSOCIACIO RIBORQUESTRA 
Riborquestra: espais comunitaris i 
intergeneracionals 

74 3.393,12 € 2203002455/157     17.877,94 €      

2022/0010671 R0800544I 
CARITAS INTERPARROQUIAL 
MATARO 

CASAL OBERT: Reforç Educatiu 
de primària i secundària 

74 3.393,12 € 2203002455/158     20.000,00 €      

2022/0011599 G58138785 
FUNDACIO PRIVADA 
HORITZÓ DEL BERGUEDÀ 

Cosim i restaurem l'estigma 74 3.393,12 € 2203002455/159     10.000,00 €      

2022/0007715 G59551119 
CEMFIS - CENTRO DEL 
MINUSVALIDO FISICO 

La discapacitat no ens limita, no 
ho facis tu 

74 3.393,12 € 2203002455/160       4.000,00 €      

2022/0007622 G60427390 
ASSOC.BIPOLARS DE 
CATALUNYA 

ACOMPANYAMENT I GRUPS 
D'AJUDA MÚTUA. SUPORT PER 
A LA INCLUSIÓ SOCIAL I 
LABORAL DE PERSONES AMB 
TRASTORN BIPOLAR I 
FAMILIARS 

74 3.393,12 € 2203002455/161       6.000,00 €      

2022/0009757 G60644994 
FUNDACIO 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 

74 3.393,12 € 2203002455/162       4.739,35 €      

2022/0008094 G61392536 
SALUT MENTAL 
BARCELONES NORD-ASS 

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT 
PER A PERSONES AMB 
TRASTORN MENTAL QUE HAN 
DE COMPLIR TREBALLS EN 
BENEFICI A LA COMUNITAT 

74 3.393,12 € 2203002455/163       7.324,80 €      

2022/0010609 G65052029 

ASOCIACION DE 
HEMOGLOBINURIA 
PAROXISTICA NOCTURNA - 
HPN 

Vivint amb HPN 74 3.393,12 € 2203002455/164       6.000,00 €      
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2022/0010340 G65140873 
FUNDACIÓ PRIVADA DE 
SERVEIS ASSISTENCIALS I 
RESIDENCIALS SANT JORDI 

La meva llar, suports 
personalitzats per a una vida 
independent 

74 3.393,12 € 2203002455/165       9.880,00 €      

2022/0009292 G66000522 DE MANO EN MANO Mentalitza´t 74 3.393,12 € 2203002455/166       5.371,10 €      

2022/0010391 G65687493 
ASOCIACIÓN GRUPO TEATRO 
IMAGINA 

Projecte Imagina 2022 74 2.891,00 € 2203002455/167       2.891,00 €  Sí   

2022/0011448 G08581639 
APOSS - ASSO PROMO D'OCU 
I SERVEIS SO 

Foment de la vida independent 73 3.347,27 € 2203002455/168       5.826,00 €      

2022/0009803 G60609526 
FORUM D'INICIATIVES 
ASSISTENCIA I GESTIO 
SALUT MENTAL CATALUNYA 

INCLUSPORTS. Foment de 
l'activitat física, l'esport i la inclusió 
social 

73 3.347,27 € 2203002455/169       3.350,00 €      

2022/0008407 G08774424 A.I.S. PRO-JUVENTUD 

Programa conjunt d'intervenció 
psicològica i competència familiar 
per a joves amb addiccions 
tecnològiques i els seus familiars 

73 3.347,27 € 2203002455/170       7.300,00 €      

2022/0010719 G61143236 
ASSOCIACIÓ CENTRE 
D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL 
EXIDA CAMPS BLANCS 

Espai Familiar la Catifa :Projecte 
de suport a famílies amb infants de 
0 a 3 anys en situació de 
vulnerabilitat 

73 3.347,27 € 2203002455/171       7.627,00 €      

2022/0010863 G67074468 FUNDACION REIR 
Teràpia i assessorament puntual 
familiar. 

73 3.347,27 € 2203002455/172       7.373,79 €      

2022/0010651 G61377586 FUNDACIO PRIVADA ADANA 

Intervenció d’emergència pels 
afectes de la salut mental derivats 
de la covid-19 en grups 
especialment vulnerables 

73 3.347,27 € 2203002455/173     12.100,00 €      
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2022/0010399 G61852802 
FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPANIDE 

PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE 
INDICADORS DE RISC EN EL 
DESENVOLUPAMENT 
PSICOMOTOR DELS INFANTS 
ATESOS A LES ESCOLES 
BRESSOL 

73 3.347,27 € 2203002455/174       6.197,91 €      

2022/0009770 G65434920 FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER TOTES SUMEM 73 3.347,27 € 2203002455/175       9.114,00 €      

2022/0010680 G66940024 ASSOCIACIO INCLUS Inclús, lleure inclusiu i accessible 73 3.347,27 € 2203002455/176     11.000,00 €      

2022/0010612 G82382987 FUNDACIÓN ADECCO Diversitat a l'Aula 2022 73 3.347,27 € 2203002455/177       5.061,97 €      

2022/0011376 G64680986 

CEHDA 
ASSOC.DESENVOLUPAMENT 
CULTURAL,AMBIENTAL I 
HUMA 

Xarxa d'Ambaixadores 
Migrambientals (XAMA) 

72,5 3.324,34 € 2203002455/178       7.542,06 €      

2022/0011336 G65127706 FUNDACION SOCIAL AUREA Aliments Solidaris 72,5 3.324,34 € 2203002455/179     50.000,00 €      

2022/0009298 G64203300 
EL REBOST SOLIDARI DE 
SABADELL 

LA HIGIENE PERSONAL ÉS UNA 
NECESSITAT BÀSICA 

72 3.301,42 € 2203002455/180     12.485,00 €      

2022/0011647 G61236261 
ASSOC CENTRE OBERT 
HEURA GRACIA 

SOM HEURA Atenció a persones 
sense llar 

72 3.301,42 € 2203002455/181     15.000,00 €      

2022/0009741 G63172985 
FUNDACIÓ PRIVADA LA RODA 
D´ACCIONS CULTURALS I DEL 
LLEURE 

ACTUEM, Teatre social fet per 
adolescents i joves 

72 3.301,42 € 2203002455/182     10.000,00 €      
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2022/0011260 F25628579 
L'ARADA CREATIVITAT 
SOCIAL 

Taula propers a la gent gran 72 3.301,42 € 2203002455/183       5.000,00 €      

2022/0011442 G08931974 
MINYONS ESCOLTES GUIES 
SANT JORDI DE 

Inclusió i diversitat al Cau 72 3.301,42 € 2203002455/184     15.000,00 €      

2022/0009635 G59429290 
ASSOC.COMPARTIR-GRUP 
SOCIAL MARISTA 

Materno Infantil "Espai Quixalla" 72 3.301,42 € 2203002455/185       8.549,26 €      

2022/0009283 G60729084 
ASS.I GESTIO INTEGRAL 
FUND. PRIVADA CAT 

Programa d'atenció integral a la 
infància i adolescència en situació 
de risc social i les seves famílies 
(PAIF) 

72 3.301,42 € 2203002455/186     16.900,00 €      

2022/0010343 G62123484 PALLAPUPAS 
L'humor com a eina per al 
benestar dels infants hospitalitzats 
i les seves famílies 

72 3.301,42 € 2203002455/187     48.000,00 €      

2022/0008945 G08610453 

ASSOCIACIÓ CENTRE 
RECREATIU CULTURAL DE 
PERSONES SORDES DE 
BARCELONA 

Accés a la comunicació i a la 
informació per afavorir l'autonomia 
de les persones sordes 

72 3.301,42 € 2203002455/188       9.455,00 €      

2022/0011383 G17695768 FUNDACIO PRIVADA ASTRES "Me'n surt sol/a" 72 3.301,42 € 2203002455/189     20.000,00 €      

2022/0010611 G60249737 
FUNDACIO PRIVADA VALLES 
ORIENTAL PER A DISMINUITS 
PSIQUICS 

Activem-nos: l'esport per tenir cura 
de la salut física i emocional i 
potenciar la inclusió social 

72 3.301,42 € 2203002455/190     38.547,10 €      

2022/0008199 V62858279 
COORDINADORA D'ENTITATS 
DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT LES CORTS 

Caps de setmana al pis 72 3.301,42 € 2203002455/191       6.212,52 €      
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2022/0010468 G58580143 
FUNDACIO PRIVADA PERE 
MITJANS 

SUPORT EN ACTIVITATS D'OCI I 
VACANCES PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITATS 

72 3.301,42 € 2203002455/192     16.941,73 €      

2022/0011649 R0801973I 
CARITAS DIOCESANA DE 
SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Millora de competències en el 
sector de treball de les Cures 

71 3.255,56 € 2203002455/193       5.980,00 €      

2022/0010419 G60688157 
ASS LLIGAM PER INSERCIO 
SOCIAL DE DONE 

Digues la teva. Intervenció 
socioeducativa amb infants, 
adolescents i joves 

71 3.255,56 € 2203002455/194       5.000,00 €      

2022/0009296 G60697885 
ASOC ESPLAI L'ESQUITX DE 
BARCELONA 

Famílies a l'Esquitx 71 3.255,56 € 2203002455/195       5.000,00 €      

2022/0009612 G60912029 
ASSOCIACIO JUVENIL 
ESQUITX DE SABADELL 

Esquitx Jove 71 3.255,56 € 2203002455/196     16.000,00 €      

2022/0011157 G61197653 
FEDERACIO CATALANA DE L 
ESPLAI 

Aprendre + Divertir-se = Èxit 
educatiu. 

71 3.255,56 € 2203002455/197       7.000,00 €      

2022/0010376 G63806418 
ASSOCIACIO RESSÓ DE 
MUSICOPERATIA 

Musicoteràpia per a infants en 
processos oncològics 

71 3.255,56 € 2203002455/198       8.000,00 €      

2022/0009389 G64555204 
FUNDACION PRIVADA SOÑAR 
DESPIERTO 

Prevenció i atenció socioeducativa 
per a infants i adolescents en 
situació de risc al centres oberts 

71 3.255,56 € 2203002455/199       6.200,00 €      

2022/0011370 G66395666 
ALBERT ESPELT MANRIQUE 
FUNDACIÓ PRIVADA 

PROJECTE FASE (FUNDACIO 
ALBERT SALUT I EDUCACIO) 

71 3.255,56 € 2203002455/200       6.000,00 €      
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2022/0008780 G66665464 
FUNDACIO DIDACTICA 
CATALUNYA 

SISÉ curs intensiu a Mataró 
d'immersió lingüística en català i 
castellà per a infants que cursen 
Primària, procedeixen de famílies 
d'origen migrat, i presenten greus 
mancances en un o ambdós 
idiomes, i curs voluntari paral·lel 
per a mares acompanyants que --
El contingut s'ha tallat a 250 
caràcters-- 

71 3.255,56 € 2203002455/201       8.800,00 €      

2022/0010342 F08237562 CIPO SCCL Artesania per la inclusió 2022 71 3.255,56 € 2203002455/202       4.335,00 €      

2022/0009291 G58514258 
CLUB DE ESCACS I CULTURA 
BADIA DEL VALL 

ESCACS INCLUSIU A LES 
ESCOLES 

71 3.255,56 € 2203002455/203       8.050,00 €      

2022/0011562 G60605318 
ASS. DE CARDIOPATIES 
CONGENITES (AACIC) 

Atenció psicosocial a infants i 
joves afectats per cardiopaties i les 
seves famílies 

71 3.255,56 € 2203002455/204     12.000,00 €      

2022/0011482 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. 

71 3.255,56 € 2203002455/205       3.290,00 €      

2022/0010673 G66241993 
ASSOCIACIO SOCIO 
CULTURAL L'ALTREFESTIVAL 

L'Altre en Xarxa 71 3.255,56 € 2203002455/206       7.000,00 €      



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT 
NOM PROJECTE DEL 

PROGRAMA B 
PUNTS 

IMPORT 
ATORGAT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

 IMPORT 
MAXIM 

(50% del cost/ 
Import 

sol·licitat)  

Topats 
per 

import 
sol·licitat 

Topats 
per 50% 

cost 
activitat 

2022/0010413 G67333088 
ASSOCIACIÓ GRUP DE 
RECERCA EN SALUT MENTAL 
EN PRIMERA PERSONA 

Recerca participativa, formació i 
avaluació aplicada al model de 
recuperació i ciutadania en salut 
mental 

71 3.255,56 € 2203002455/207       4.200,00 €      

2022/0010312 G61959417 SUPORT CASTELLA SM 
"Amb Experiència Pròpia 
Castellar" 

71 2.560,50 € 2203002455/208       2.560,50 €    Sí 

2022/0008980 G61695052 
ASS AMICS MOVIMENT 
QUART MON CATALUNYA 

Suma i multiplica: acompanyant a 
trencar el cercle de pobresa 
infantil. 

71 3.255,56 € 2203002455/209     10.900,00 €      

2022/0011451 F67192062 COOUFAR, S.C.C.L. 
Projecte per la transició a la vida 
independent de persones amb 
discapacitat intel·lectual (D.I.) 

70 3.209,71 € 2203002455/210     17.730,50 €      

2022/0009276 G58418179 FUNDACIÓ PRIVADA ANNE 
PREVENCIÓ I ATENCIÓ A 
L'ADDICIÓ A LES PANTALLES 
EN INFANTS I ADOLESCENTS 

70 3.209,71 € 2203002455/211     10.000,00 €      

2022/0010709 G08458051 OBRA D´INTEGRACIO SOCIAL 
Expressió artística en comunitat 
terapèutica 

70 3.209,71 € 2203002455/212       4.000,00 €      

2022/0010248 G58698697 
ASSOCIACIÓ CLUB D'ESPLAI 
LA FLORIDA 

ARREL: Programa de prevenció 
de les situacions de risc social en 
la infància i adolescència i de 
suport a l'èxit educatiu a Les 
Planes- La Florida. 

70 3.209,71 € 2203002455/213       5.000,00 €      

2022/0008835 G59444281 

INICIATIVES 
SOCIOCULTURALS (INSOC) - 
CENTRE D'ESPLAI 
GUADALHORCE 

Espai d'atenció socioeducativa 
diària per a infants, adolescents, 
joves i les seves famílies 

70 3.209,71 € 2203002455/214       3.540,00 €      

2022/0009360 G59899260 
ASSOCIACIO GRUP D'ESPLAI 
DE FABRICA DE CAN TUSELL 
DE TERRASSA 

Casal diari infants 70 3.209,71 € 2203002455/215     10.000,00 €      
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2022/0009598 G61406450 FUNDACIO SANT ROC 
GESGUARD. Acompanyament i 
tutoria per a la gent gran en 
soledat. 

70 3.209,71 € 2203002455/216       9.640,18 €      

2022/0009032 G63424519 
FUNDACION PRIVADA 
GERMINA 

CONNECTA 70 3.209,71 € 2203002455/217       6.500,00 €      

2022/0010685 G66542697 FUNDACIO IMPULSA Projecte Impulsa Joves i Territoris 70 3.209,71 € 2203002455/218       3.700,00 €      

2022/0008342 G60764370 
ASSOCIACIO CATALANA DE 
LA SINDROME X FRAGIL 

Atenció a persones amb la 
síndrome X Fràgil i 
acompanyament a les seves 
famílies 

70 3.209,71 € 2203002455/219       5.000,00 €      

2022/0011333 G65187056 FUNDACIO TAC OSONA 

Actuació integral en el Centre 
Especial de Treball per un estil de 
vida saludable de les persones 
amb Discapacitat Intel·lectual i/o 
Trastorn Mental Sever 

70 3.209,71 € 2203002455/220       9.500,00 €      

2022/0008627 G67551515 
ASSOCIACIO DCA (DANY 
CEREBRAL ADQUIRIT) ANOIA 

VIURE AMB DCA 2022 70 3.209,71 € 2203002455/221       6.561,00 €      

2022/0010597 G61097341 
FEDERACIÓ ESPORTIVA DE 
SORDS DE CATALUNYA 

Integració de les persones sordes 
a través de l'esport 2022 

70 3.209,71 € 2203002455/222       3.212,50 €      

2022/0008011 G66220153 
CUIDA LA VIDA. ASSOCIACIO 
DE FACILITADORES PEL 
BENESTAR 

Dansant sense etiquetes 70 2.750,00 € 2203002455/223       2.750,00 €  Sí   

2022/0011474 G63103006 FUNDACIÓ MIGRA STUDIUM 
Xarxa d'Hospitalitat - Acollida i 
Acompanyament 

69,5 3.186,78 € 2203002455/224     17.395,00 €      
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2022/0011340 G67034801 AS. TAULA EIX PERE IV La caseta amb rodes 69 2.055,17 € 2203002455/225       9.630,00 €      

2022/0009823 G66236654 EINES PER TOTHOM 
Acompanyament educatiu 
domiciliari 

69 2.055,17 € 2203002455/226       4.045,76 €      

2022/0010638 R0800324F 
PARROQUIA SANT JOAN 
D'HORTA 

Caliu - Espai d'Acolliment- Atenció 
a les necessitats bàsiques 
d'alimentació de persones sense 
llar i/o en risc d'exclusió 

69 2.055,17 € 2203002455/227     10.000,00 €      

2022/0009382 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 

69 2.055,17 € 2203002455/228     12.000,00 €      

2022/0009689 G59200931 OLIMPYC FLORESTA F.S. 
Igualtat d'oportunitats i inclusió 
social a través de la pràctica del 
futbol sala: projecte SOM-EQUIP. 

69 2.055,17 € 2203002455/229     11.850,00 €      

2022/0010595 G59443135 
ASSOCIACIO ESPORTIVA CAN 
DEU 

Fes els deures amb mi 69 2.055,17 € 2203002455/230       5.050,00 €      

2022/0011485 G61679049 
FUNDACIO ESCOLTA JOSEP 
CAROL 

Espai Familiar Sabatetes 69 2.055,17 € 2203002455/231       5.005,00 €      

2022/0010876 G63724405 
ASSOC.SAÓ-
PRAT(SUPORT,APRENENTAT
GE,ORIENTACIÓ) 

Marhaba 69 2.055,17 € 2203002455/232       4.679,50 €      
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2022/0011375 G64980501 ASSOCIACIÓ IN VIA 

Projecte EUNICE: d'atenció 
integral a dones amb TUS o 
Patologia Dual en situació 
d'extrema vulnerabilitat (víctimes 
de violència masclista, 
sensellarisme i/o prostitució) 

69 2.055,17 € 2203002455/233       6.066,00 €      

2022/0010717 G65347965 
ASSOCIACIO PER A LA 
SOSTENIBILITAT HUMANA, 
ECOLÒGICA I SOCIAL 

PROJECTE ESPAIS SOCIALS 69 2.055,17 € 2203002455/234     10.010,75 €      

2022/0009903 G65788424 
ASSOCIACIO ILLUSIONS 
SOLIDARIES 

Reciclant il·lusions per a potenciar 
el benestar de la infància en risc 
d'exclusió social 

69 2.055,17 € 2203002455/235       5.000,00 €      

2022/0011513 G67332437 FUNDACIO SANT RAFAEL 
Suport a domicili i vida 
independent per persones amb 
discapacitat i gent gran 

69 2.055,17 € 2203002455/236       6.600,00 €      

2022/0009417 F66550484 B-SWIM SCCL 
B-Swim, B-Happy, esport per a 
tothom 

69 2.055,17 € 2203002455/237     10.600,00 €      

2022/0009508 G08489460 

ASSOCIACIÓ DE PARES I 
FAMILIARS DE PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA 
SANT JORDI 

Volem tenir les mateixes 
oportunitats 

69 2.055,17 € 2203002455/238       4.750,00 €      

2022/0008670 G08786709 
ASOC DE PERSONAS 
SORDAS DE TERRASSA 

INTEGRACIÓ SOCIAL I 
ACCESSIBILITAT DE LES 
PERSONES SORDES DE 
TERRASSA 

69 2.055,17 € 2203002455/239       3.000,00 €      

2022/0008792 G59133520 
LLIGA REUMATOLOGICA 
CATALANA DE BARCELONA 

Pacient Actiu 2022 69 2.055,17 € 2203002455/240     10.600,00 €      
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2022/0008103 G60511748 
ASSOCIACIÓ TALLER 
OCUPACIONAL ARIADNA 

PROMOCIÓ DE L'ART I 
L'ESPORT AL CENTRE 
OCUPACIONAL ARIADNA. 2022 

69 2.055,17 € 2203002455/241       4.923,00 €      

2022/0011329 G60566668 FUNDACIO VIA ACTIVA Programa Ments Despertes 69 2.055,17 € 2203002455/242     15.000,00 €      

2022/0010314 G62292545 
FUNDACIÓ HUMANITÀRIA PEL 
3R I 4RT MÓN DR. TRUETA 

Empodera MENTS 69 2.055,17 € 2203002455/243     25.000,00 €      

2022/0008583 G63277784 
ASSOC.CATALANA DE 
PERSONES AMB MALALTIES 
NEUROMUSCULARS 

Suport Integral a les famílies 
cuidadores i foment de l'autonomia 
de les persones amb discapacitat 

69 2.055,17 € 2203002455/244     11.532,33 €      

2022/0008905 G64211972 FUNDACION GRUPO SIFU 
Àrea d'Integració Sociolaboral - 
ADN Integra 

69 2.055,17 € 2203002455/245     31.881,29 €      

2022/0011561 G64925571 
FUNDACIO PRIVADA 
CORAVANT 

Atenció psicosocial a persones 
adultes afectades per cardiopatia 
congènita 

69 2.055,17 € 2203002455/246       8.000,00 €      

2022/0008012 G65449704 
ASSOCIACIO TEA ASPERGER 
D OSONA 

El temps de lleure, oci i 
convivència de les persones 
Asperger 

69 2.055,17 € 2203002455/247       2.073,00 €      

2022/0010591 G66853870 
HIPERTENSION PULMONAR 
ESPAÑA ORGANIZACION DE 
PACIENTES 

Aprenent a respirar 69 2.055,17 € 2203002455/248       5.650,00 €      

2022/0011480 G60022498 FUNDISOC 
Un estiu de tots: acompanyament 
a menors en situació de 
vulnerabilitat 

69 2.055,17 € 2203002455/249       8.000,00 €      

2022/0010730 G63549828 
JESED - ASSOCIACIO 
D'AJUDA CIVICA I ASSI 

Distribució de productes de 
primera necessitat a Sabadell 
Nord 

68,5 2.040,27 € 2203002455/250       6.140,00 €      
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2022/0011148 F05389317 PSICOOPERA (SACMAI COOP) 
La Salut Mental com a dret 
fonamental 

68 2.025,38 € 2203002455/251     10.000,00 €      

2022/0010341 F61797197 ENTREM SCCL FORMA'T 68 2.025,38 € 2203002455/252     14.067,00 €      

2022/0011450 G61328373 

AVES (ASOCIACION DE 
VOLUNTARIOS PARA 
ENFERMOS SANABLES GRUP 
DE DOL 

L'ART DE LES EMOCIONS 68 2.025,38 € 2203002455/253     11.160,00 €      

2022/0010318 G63435614 
FUNDACIO PRIVADA 
PROJECTE AURA 

Aura Habitat Balmes 68 2.025,38 € 2203002455/254     17.792,00 €      

2022/0011558 G63832786 
FUNDACION PRIVADA 
CIUTADANIA MULTICULTURAL 

CUINANT OPORTUNITATS 68 2.025,38 € 2203002455/255     28.624,70 €      

2022/0010936 G65671828 
ACTIVAMENT CATALUNYA 
ASSOCIACIO 

Programa de Capacitació i 
Empoderament de la Base Social 
per l'Autogestió del Benestar i la 
Inclusió 

68 2.025,38 € 2203002455/256     12.931,64 €      

2022/0009790 G67314369 ASSOCIACIÓ I ESCAIG SUPERCOOPERA 68 2.025,38 € 2203002455/257     11.000,00 €      

2022/0009445 G58266909 
FEDERACIO DE CENTRES 
JUVENILS DON BOSCO DE 
CATALUNYA 

L'educació en el lleure: espai de 
bon tracte per als infants i 
adolescents 

68 2.000,00 € 2203002455/258       2.000,00 €  Sí   

2022/0011443 G61449104 
ASSOCIACIO 
COORDINADORA D'AJUDA 
UNIDA 

Millora de l'ocupabilitat de dones 
amb alt risc d'exclusió social 

68 2.025,38 € 2203002455/259       8.750,00 €      
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2022/0011539 G65212789 
FUNDACIO ACCIO SOCIAL 
INFANCIA 

SERVEI D'ACOMPANYAMENT 
FAMILIAR (SAF) 

68 2.025,38 € 2203002455/260       6.500,00 €      

2022/0008221 G64005721 
CLUB FUTBOL SALA CENTRE 
COMPARTIR 

CFS COMPARTIR, EL FUTBOL 
SALA, EINA EDUCATIVA I 
D'INTEGRACIÓ SOCIAL 

68 2.025,38 € 2203002455/261       3.746,21 €      

2022/0009376 R0800057B 
INSPECTORIA MARIA 
AUXILIADORA 

PROJECTE D'ATENCIO A LES 
FAMÍLIES AL CRAE LLAR LES 
VINYES 

68 2.025,38 € 2203002455/262       9.106,50 €      

2022/0010805 G08814717 
ASSOCIACIÓ LLAR DE 
PERSONES SORDES DE 
BADALONA 

Sense barreres, en igualtat 68 2.025,38 € 2203002455/263       2.090,00 €      

2022/0011646 G58253980 
CLUB DEPORTIVO 
MINUSVALIDOS SAN RAFAEL 
DE BARCELONA 

Activitat física per persones amb 
discapacitat 

68 2.025,38 € 2203002455/264       3.650,00 €      

2022/0009643 G60696739 
ASSOCIACIO DE FAMILIARS 
DE MALALTS MENTALS DE 
TERRASSA I COMARCA 

Programa d' Acompanyament a la 
Comunitat. 

68 2.000,00 € 2203002455/265       2.000,00 €  Sí   

2022/0011357 G65510893 
ASSOCIACIO RESIDENCIAL 
MARAGALL 

Teràpia assistida amb animals per 
a persones amb trastorn mental 
sever. 

68 1.950,00 € 2203002455/266       1.950,00 €  Sí   

2022/0009874 G63115745 
FUNDACIO PRIVADA PEDRO 
SALESA CABO 

Atenció i suport a les persones 
grans amb sordesa en risc 
d'exclusió social 

67,5 2.010,49 € 2203002455/267       4.000,00 €      

2022/0011461 F16717076 
ENFILA'T EDUCACIÓ I 
ESCALADA, S.C.C.L. 

Enfila't conscientment 67 1.061,13 € 2203002455/268       4.652,93 €      

2022/0011381 G08879256 
ASSOCIACIO PRO PERSONES 
AMB AUTISME DE 
CATALUNYA - ASEPAC 

Fem un bon paper: Voluntariat i 
TEA 

67 1.061,13 € 2203002455/269       3.000,00 €      
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2022/0010932 R5800615F 
LLAR DE PAU CIA HJAS 
CARIDAD DE S VICENTE PAUL 
BARCELONA 

Dret a una Alimentació Adequada 67 1.061,13 € 2203002455/270     16.550,00 €      

2022/0009898 G61747069 
ASSOCIACIO CASAL CLARET 
DE VIC 

Escola de la Pau Adolescents i 
joves 

67 1.061,13 € 2203002455/271       4.460,00 €      

2022/0009273 G62343959 FUNDACIO PRESME 
Servei d'assessorament a pares i 
mares amb risc d'exclusió social 

67 1.061,13 € 2203002455/272       4.260,00 €      

2022/0009634 G62484480 

STOP - ACCIDENTES 
ASOCIACION DE AYUDA Y 
ORIENTACION A LOS 
AFECTADOS POR 
ACCIDENTES DE TRAFICO 

Drogues i conducció: alerta 
màxima! 

67 1.061,13 € 2203002455/273       5.500,00 €      

2022/0008010 G60701000 GAIS POSITIUS Més info, menys danys 67 1.000,00 € 2203002455/274       1.000,00 €  Sí   

2022/0010692 G02960821 
ASSOCIACIÓ HORAI: ART, 
BIODANZA I NUTRICIÓ 

Singulars 67 1.061,13 € 2203002455/275       1.600,00 €      

2022/0008338 G58061052 

ASSOCIACIO ASPAYFACOS 
DE PARES MARES I TUTORS 
DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

Anem tots al casal 67 1.061,13 € 2203002455/276       4.401,00 €      

2022/0010854 G60465879 ASSOCIACIÓ TERRA I CEL Esplai Terra i Cel 67 1.061,13 € 2203002455/277       5.400,00 €      

2022/0010849 G60859477 ASSOCIACIÓ ASSADEGA'M 
Grups psicoeducatius d'ajuda 
mútua, per millorar la salut mental 

67 1.061,13 € 2203002455/278       4.900,00 €      
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2022/0011446 G61494605 

FEDERACIO D'ASSOCIACIONS 
DE PARES DE PERSONES 
AMB AUTISME DE 
CATALUNYA - FEDERACIO 
AUTISME - CATALUN 

Sortim! Oci per a persones joves 
amb TEA 

67 1.061,13 € 2203002455/279       9.896,00 €      

2022/0009379 G62277751 INTECSERVEIS Projecte 100% capacitat 67 1.061,13 € 2203002455/280       3.350,00 €      

2022/0011328 G64398910 FUNDACIO PRIVADA GANDHI 
Acció Integral - Impulsem teràpies 
per a persones amb discapacitat 
intel·lectual 

67 1.061,13 € 2203002455/281       9.861,00 €      

2022/0011163 Q5855006B 
FEDERACIO CATALANA D 
ACTIVITATS 
SUBAQUATIQUES 

Inclusió subaquàtica. Sota l'aigua 
sumem capacitats. 

67 1.061,13 € 2203002455/282       8.325,00 €      

2022/0011575 F67296624 
LA SELVA. ECOSISTEMA 
CREATIU, S.C.C.L. 

Horagai 2022 66 1.045,30 € 2203002455/283     10.342,00 €      

2022/0010601 G08631574 
ASSOCIACIO AREP PER LA 
SALUT MENTAL 

KMK, Kè M'expliKes 66 1.045,30 € 2203002455/284     34.983,54 €      

2022/0009539 G62394556 
FUNDACIO PRIVADA 
CONGRES CATALA DE SALUT 
MENTAL A CATALUNYA 

Comitè d'Etica Assistencial (CEA) 66 1.045,30 € 2203002455/285       5.007,00 €      

2022/0011240 G64463177 
FASSULO, ASOCIACIÓN 
SOCIOCULTURAL 
SENEGALESA 

EDUCACIÓ ENTRE CULTURES: 
UNA EINA CONTRA EL FRACÀS 
ESCOLAR DELS ALUMNES 
D'ORIGEN SENEGAMBIÀ A 
CATALUNYA 

66 1.045,30 € 2203002455/286     28.400,00 €      

2022/0008631 G58422791 AV FONT DELS CAPELLANS Ningú Enrere! 66 1.045,30 € 2203002455/287       2.500,00 €      
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2022/0011457 G65738916 PERSOVUSES 
Tallers sobre Educació Emocional 
i de prevenció, detecció i actuació 
davant el Bullying 

66 1.045,30 € 2203002455/288       5.000,00 €      

2022/0007307 G66589029 
FUNDACIO EL XIPRER 
VALLES ORIENTAL 

Formació en inclusió i prelaboral 
per a persones en situació 
irregular 

66 1.045,30 € 2203002455/289     19.000,00 €      

2022/0008851 G62221627 
ASSOCIACIO 
CIVICOCULTURAL INAMA 

INAMA, un espai de trobada per 
infants, joves i adults 

66 1.045,30 € 2203002455/290       4.100,00 €      

2022/0010696 G67124529 
ASSOCIACIO CATALANA DE 
TERAPIA AMB GOSSOS 

Intervencions assistides amb 
animals com a eina per millorar el 
benestar emocional en infants i 
adolescents 

66 1.045,30 € 2203002455/291       3.500,00 €      

2022/0011555 G08470510 
ASSOCIACIO DE PARES DE 
FILLS AMB AUTISME DE 
CATALUNYA - APAFAC 

El nostre paper com a ciutadans 66 1.045,30 € 2203002455/292     21.068,00 €      

2022/0010706 G62293444 
ASSOCIACIÓ PER LA SALUT 
MENTAL DEL BAIX 
LLOBREGAT NORD.2000 

EL PAS A UNA VIDA 
INDEPENDENT 

66 1.045,30 € 2203002455/293       1.200,00 €      

2022/0011391 V58386087 CENTRO SOCIAL DE SANTS Fent pinya amb la gent del barri 65,5 1.037,38 € 2203002455/294       5.000,00 €      

2022/0010463 G55073613 

ASSOCIACIÓ TEADIR DE 
PARES MARES I FAMILIARS 
DE PERSONES AMB 
TRASTORN DE L'ESPECTRE 
AUTISTA 

TEAdir-Sortir 65 1.029,46 € 2203002455/295       5.660,00 €      

2022/0009306 G63004162 FUNDACION PRIVADA ARSIS 
ESPAI D'ACOLLIDA 
HUMANITÀRIA 

65 1.029,46 € 2203002455/296       6.000,00 €      
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2022/0011536 G64154479 ASSOCIACIO CREART 

Educació socioemocional i art: 
drets, eines i recursos per a 
garantir el benestar individual i 
col·lectiu de joves i d'infants en 
situació de vulnerabilitat 

65 1.029,46 € 2203002455/297     22.200,00 €      

2022/0009669 G65915613 
ASSOCIACIO LES FONTS 
SOLIDARIA 

ALIMENTA 65 1.029,46 € 2203002455/298       1.205,45 €      

2022/0008112 G67430736 FUNDACIO BARCANOVA 

El ioga, una eina excel·lent per a 
posar en pràctica la inclusió social 
de les persones amb discapacitat 
intel·lectual: tallers inclusius 

65 1.029,46 € 2203002455/299       3.653,24 €      

2022/0011129 R0800410C 
COMUNIDAD EN PATRONATO 
SOCIAL-ESCOLAR OBRERAS 
CIA HIJAS 

DISA Sagrada Familia 65 1.029,46 € 2203002455/300     14.700,00 €      

2022/0011042 R0800817I 

OBRA SOCIAL STA LUISA DE 
MARILLAC HIJAS DE LA 
CARIDAD DE S VICENTE DE 
PAUL BARCELONA 

Servei de lliurament d'Aliments 65 1.029,46 € 2203002455/301     16.970,00 €      

2022/0007304 G62079991 FUNDACIÓ BM. GRANOLLERS BM. GRANOLLERS SPECIAL 65 1.029,46 € 2203002455/302       5.800,00 €      

2022/0010221 G66711011 
FUNDACIO EMMAUS OBRA 
SOLIDARIA 

Menjador Social I de Acollida 65 1.029,46 € 2203002455/303       5.000,00 €      

2022/0010384 G61934782 
AVALOT JOVES DE LA UGT 
DE CATALUNYA 

Projecte Eixam! 65 1.029,46 € 2203002455/304       5.000,00 €      
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2022/0009484 G64037682 
FUNDACION PRIVADA DE LA 
OBRA MERCEDARIA 

Servei d'atenció i orientació dins 
de l'àmbit de la Justícia Penal a 
Persones Sense Llar 

65 1.029,46 € 2203002455/305     10.000,00 €      

2022/0009368 G61037164 
ASSOCIACIO JUVENIL GRUP 
DE JOVES DE CAN TUSELL 
DE TERRASSA 

Casal diari per a joves 65 1.029,46 € 2203002455/306       7.496,44 €      

2022/0009787 G61125449 
GRUP 
RECREATIU,EDUCATIU,SOCIA
L I ALTERNATIU , G.R.E.S.C.A. 

Grups de suport en família 65 1.029,46 € 2203002455/307       4.000,00 €      

2022/0009559 G63509616 
FUNDACIO MANS A LES 
MANS 

Acompanyament familiar 65 1.029,46 € 2203002455/308     11.489,45 €      

2022/0010366 G08643843 
CASAL DE SORDS DE 
BARCELONA 

Suport en l'autonomia i 
l’accessibilitat en les Persones 
Sordes signants 

65 1.029,46 € 2203002455/309       2.000,00 €      

2022/0010415 G58165127 
FEDERACIO CATALANA 
D´ESPORTS DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT FISICA 

JORNADES DE 
SENSIBILITZACIO I 
DESESTIGMATITZACIO DEL 
COL.LECTIU DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT. EAE 

65 1.029,46 € 2203002455/310       3.250,00 €      

2022/0008127 G65075384 
ASSOCIACIO SUSOESPAI 
CREACIO I SALUT MENTAL 

FENT TRAMA 65 1.029,46 € 2203002455/311       6.000,00 €      

2022/0010693 G66283953 
ASSOCIACIO LUDICO-
EDUCATIVA RODOLA 

ACTIVITATS PER A LA INCLUSIÓ 
D'INFANTS I JOVES AMB 
NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECÍFIQUES DINS DEL 
LLEURE EDUCATIU 

65 1.029,46 € 2203002455/312       8.009,90 €      
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2022/0011531 G61750048 RAVAL EN ACCIO 

Foment de la cohesió social de 
nenes i noies immigrants del barri 
del Raval mitjançant el suport 
educatiu 

65 1.029,46 € 2203002455/313       4.000,00 €      
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2022/0010488 G63785273 ASSOCIACIO MECAL 

Programació de sessions de 
curtmetratge amb una educadora 
per a infants i joves 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 

84 7.331,30 € 2203002487.1 11.230,00 €     

2022/0011411 G61516746 

A.F.A. BAIX LLOBREGAT 
(ASSOC DE FAMILIARS 
D'ALZHEIMER DEL BAIX 
LLOBREGAT) 

Aules de Memòria Terapèutiques 81 7.069,47 € 2203002487.2 30.000,00 €     
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2022/0011519 G61246401 
APANSCE, ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES D'INFANTS SORDS 

Comunicar dins la família 81 7.069,47 € 2203002487.3 9.460,00 €     

2022/0010209 G66413279 
ASSOCIACIÓ GRANOLLERS 
PEDALA 

En Bici Sense Edat a Granollers 
2022 

79 5.734,24 € 2203002487.4 6.800,00 €     

2022/0011638 G60188521 
ASSOCIACIO ELS AMICS DE 
LA PLAÇA DE SANTA 
MADRONA 

Suport i col·laboració amb el 
programa Baixem al carrer 

73 3.347,27 € 2203002487.5 3.500,00 €     

2022/0011089 G08496622 
UNIO GENERAL DE 
TREBALLADORS DE 
CATALUNYA 

Envelliment Actiu 2022 72 3.301,42 € 2203002487.6 6.000,00 €     

2022/0011619 G65866659 
ASSOCIACIO ESPAI JOÄO 
MARTI 

Programa d'Acció Social (PAS) 71 3.255,56 € 2203002487.7 9.408,00 €     

2022/0010649 G58670753 ASSOCIACIÓ DIOMIRA Fem un Clic pel barri 70 3.209,71 € 2203002487.8 7.000,00 €     

2022/0010897 G66455361 
ASSOCIACIO SOLIDARIA AMB 
LA TERCERA EDAT DE 
BARCELONA 

LES RELACIONS 
INTERGENERACIONALS COM A 
EINA D'INCLUSIÓ I ACTIVACIÓ 
DE LES PERSONES GRANS 

70 3.209,71 € 2203002487.9 9.000,00 €     

2022/0010321 G67402156 
ASSOCIACIÓ AXIOMA. 
EDUCACIÓ, SALUT I 
AUTOCONEIXEMENT 

De Peus a Terra 69 2.055,17 € 2203002487.10 7.000,00 €     

2022/0011413 G58174632 ACG ROSALIA DE CASTRO 
AULA D'INFORMATICA PER LA 
GENT GRAN 

69 2.055,17 € 2203002487.11 2.670,00 €     
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2022/0009876 G59154740 

COORDINADORA NACIONAL 
DE JUBILATS I 
PENSIONISTES DE 
CATALUNYA 

GRANS VOLUNTARIS DE LA 
COMUNICACIO AMB LA GENT 
GRAN 

69 2.055,17 € 2203002487.12 2.150,00 €     

2022/0011007 G64615206 
ASSOCIACIO RECURSOS 
EDUCATIUS PER LA 
INFANCIA EN RISC 

Tallers PAU (Preventius d'Atenció 
Universal). 

69 2.055,17 € 2203002487.13 5.729,68 €     

2022/0011458 G67602003 
ASSOCIACIO GATZARA 
LLEURE MOIANES 

Projecte estiu 2022: I els infants, 
tenim drets? 

69 2.055,17 € 2203002487.14 12.063,61 €     

2022/0010728 G60652658 
ASSOCIACIO DE CASALS I 
GRUPS DE JOVES DE 
CATALUNYA 

Educar en participació, una 
assignatura pendent 

69 2.055,17 € 2203002487.15 8.000,00 €     

2022/0010973 G60121043 
FEDERACIO ESPORTIVA 
CATALANA DELS PARALITICS 
CEREBRALS 

La Boccia et mou 68 2.025,38 € 2203002487.16 9.500,00 €     

2022/0011433 G62413471 
FUNDACIÓ PRIVADA SANT 
ANDREU DE CASTELLCIR 

DINAMITZACIÓ DE GENT GRAN 68 2.025,38 € 2203002487.17 16.931,82 €     

2022/0011404 G59774059 
ASSOCIACIÓ CASAL D'AVIS 
EL PUIG 

PROJECTE DE LLEURE, SALUT I 
PARTICIPACIÓ PER A GENT 
GRAN 

67 1.061,13 € 2203002487.18 1.125,00 €     

2022/0011251 G61955043 
CARDEDEU VITAL, GRUP 
PER FOMENT DE L´AGENDA 
21 

EN BICI SENSE EDAT A 
CARDEDEU 2022 

67 1.061,13 € 2203002487.19 5.217,00 €     
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2022/0010969 G66195942 FUNDACIO JOV 
Fundació JOV: Autoconeixement i 
creativitat per a la projecció de 
vida 

67 1.061,13 € 2203002487.20 7.961,70 €     

2022/0011248 G66366972 
ASOC TERAPIES 
HOLISTIQUES ESPAI SACRA 

Programa de Benestar i 
Acompanyament emocional per a 
Persones Grans. 

67 1.061,13 € 2203002487.21 4.000,00 €     

2022/0009759 G59165316 
LLAR DEL PENSIONISTA 
LILLET 

Activitats saludables de la gent 
gran de la Pobla de Lillet 

67 1.000,00 € 2203002487.22 1.000,00 € Sí Sí 

2022/0011259 G08869133 
CLUB D´AVIS LES SALESES 
DE BARCELONA 

Actius sempre: programa de 
promoció de l'envelliment 
saludable 

66 1.045,30 € 2203002487.23 5.146,00 €     

2022/0011626 G59478800 
COORDINADORA DE 
JUBILATS I PENSIONISTES 
AAVV DE BARCELONA 

ACTIVANT LA GRAN MEMÒRIA 66 1.045,30 € 2203002487.24 1.800,00 €     

2022/0009728 G66179896 BAGÀ GRAN 
"ACTIVITATS SALUDABLES DE 
LA GENT GRAN DE BAGÀ 

66 1.045,30 € 2203002487.25 1.950,00 €     

2022/0009761 G64233562 
ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE 
BORREDÀ 

Activitats saludables de la gent 
gran de Borredà 

66 850,00 € 2203002487.26 850,00 € Sí Sí 

2022/0010892 G62644042 

ASSOCIACIO AULA 
D´EXTENSIO UNIVERSITARIA 
PER A LA GENT GRAN DE 
SANT CUGAT DEL VALLES 

POSSIBILITAR LA 
SOSTENIBILITAT DE LES 
ACTIVITATS PRÒPIES DE 
L'AULA 

65 1.029,46 € 2203002487.27 6.000,00 €     
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2022/0010967 G60332806 
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I 
PENSIONISTES CASAL 
D’AVIS DE FOLGUEROLES 

TALLER D'ESTIMULACIÓ 
COGNITIVA PER A GENT GRAN 
A TRAVÉS DE LA CUINA I LES 
OLORS: PASSAT I PRESENT 
AMB ELS SENTITS 

65 780,00 € 2203002487.28 780,00 € 

  

Sí 

2022/0009726 G62482500 

ASSOCIACIÓ 
CEPS.ASSOCIACIÓ PER A LA 
PREVENCIÓ I LA PROM. DE 
LA SALUT 

Envelliment actiu i saludable 65 1.029,46 € 2203002487.29 2.000,00 €     

2022/0011636 G63577522 
LLEUREKA PROJECTES 
EDUCATIUS DEL MASNOU 

Projecte cultural i de lleure 
educatiu Pau Casals 

65 1.029,46 € 2203002487.30 2.000,00 €     
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2022/0011528 G63627418 
PLATAFORMA UNITARIA 

CONTRA LES VIOLENCIES 
DE GENERE 

Trenquem el silenci, una proposta 
de prevenció de les violències 

masclistes 
98 7.700,00 € 2203002486.1 22.592,50 € 
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2022/0011603 G08828998 
ASSOCIACIÓ CASAL DELS 

INFANTS PER L`ACCIÓ 
SOCIAL ALS BARRIS 

Vincles 98 7.700,00 € 2203002486.2 79.172,37 € 
  

2022/0011965 G58308099 
CENTRO CULTURAL 

GITANO DE LA MINA, DE 
SANT ADRIA DE BESOS 

Projecte d'Inclusió Social i Cultural 
per a la comunitat gitana del barri 

de la Mina 
98 7.700,00 € 2203002486.3 15.500,00 € 

  

2022/0011417 G64404213 
SURT FUNDACIO DE 
DONES FUNDACIO 

PRIVADA 

SIARE- Servei integral d'atenció, 
recuperació i empoderament 

94 7.639,53 € 2203002486.4 38.728,56 € 
  

2022/0011010 G61060588 
FUNDACIO CATALANA 

AKWABA 

ACOLLIM: suport i 
acompanyament al procés 

migratori 
88 6.800,00 € 2203002486.5 15.497,50 € Sí 

 

2022/0010830 G08914475 
ASSOCIACIÓ PELS DRETS 

SEXUALS I 
REPRODUCTIUS 

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 7.070,63 € 2203002486.6 18.700,70 € 
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2022/0010955 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. 
86 6.989,36 € 2203002486.7 40.905,11 € 

  

2022/0011301 G58012113 
ASSOCIACIO EDUCATIVA 
ITACA DE HOSPITALET 

Procés Comunitari Intercultural de 
Collblanc - Torrassa 

86 6.989,36 € 2203002486.8 40.250,00 € 
  

2022/0011362 G59196949 
ASS. D'ASSIS A DONES 

AGREDIDES SEXUALMENT 

Assistència psicològica, 
especialitzada i gratuïta a dones 

agredides sexualment 
86 6.989,36 € 2203002486.9 88.980,29 € 

  

2022/0011984 G65424038 
ASSOCIACIO LA XIXA 

TEATRE 

Interculturalitat fent Teatre Fòrum: 
Formació de dinamitzadores de 
teatre fòrum intercultural. 10a 

edició. Les veus al centre 

86 6.989,36 € 2203002486.10 12.540,00 € 
  

2022/0010251 G62429592 
ASSOCIACIO PLAUDITE 

TEATRE 

OBRIM EL TELÒ GORNAL! 
Construint igualtat i cultura de 

convivència a L'Hospitalet i 
Cornellà mitjançant les arts 

escèniques. 

85 6.908,09 € 2203002486.11 8.500,00 € 
  

2022/0010338 G66795642 OPEN CULTURAL CENTER 
CULTURA REFUGI 2022: 

Llengües inclusives i Llengua 
refugi 

85 6.000,00 € 2203002486.12 17.710,74 € Sí 
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2022/0011236 G63476097 

ASSOCIACIO CATALANA 
PER LA INTEGRACIO 

D'HOMOSEXUAL, 
BISEXUALS I 

TRANSSEXUALS 
IMMIGRANTS 

AQUÍ TAMBÈ SÓM DIVERSES! 85 6.908,09 € 2203002486.13 15.000,00 € 
  

2022/0011633 G63919716 
FUNDACIÓ PRIVADA 

VOZES 

PROYECTO "VOZES" (La musica 
como eina de cohesió i 

transformació social als barris) 
85 6.908,09 € 2203002486.14 76.467,50 € 

  

2022/0010819 G60591310 
ASS. JOVES PER IGUALTAT 

I SOLIDARITAT 

"En Trànsit". Programa de 
sensibilització del procés migratori 

adolescent 
85 6.908,09 € 2203002486.15 9.000,00 € 

  

2022/0011632 G62758321 ASSOCIACIÓ EXIL 

La violència masclista en el 
col·lectiu de persones refugiades 
immigrades: programa d'atenció 

integral (mèdic-psico-social-
laboral) a dones i els seus fills i 

filles. 

84 5.474,91 € 2203002486.16 26.036,84 € 
  

2022/0011272 G63422224 
FUNDACION PRIVADA 

BABEL PUNTO DE 
ENCUENTRO 

Puentes 84 5.474,91 € 2203002486.17 12.750,00 € 
  

2022/0011358 G08773517 ESPLAIS CATALANS Som diverses, som inclusives 84 5.300,00 € 2203002486.18 5.317,50 € Sí 
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2022/0011428 G28838001 
MOVIMENT PER LA PAU, EL 
DESARME I LA LLIBERTAT - 

MPDL 

PUNT D'APODERAMENT A 
DONES VÍCTIMES DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 

84 5.474,91 € 2203002486.19 16.362,40 € 
  

2022/0011226 F08310013 
PROMOTORA DE MITJANS 

AUDIOVISUALS SCCL 
Projecte Arxipèlag 84 5.474,91 € 2203002486.20 9.000,00 € 

  

2022/0010858 G65525768 

ASSOCIACIO CONEXUS 
ATENCIO FORMACIO I 

INVESTIGACIO 
PSICOSOCIALS 

Programa d'Atenció Integral contra 
la Violència de Gènere (PAI) 

83 5.409,73 € 2203002486.21 15.700,00 € 
  

2022/0010978 G60799418 

ASSOCIACIO 
DINAMITZADORA DE LA 
XARXA FEMINISTA DE 

BARCELONA 

Teixim xarxes de participació 
feminista des d'una perspectiva 

interseccional 
83 5.409,73 € 2203002486.22 12.750,00 € 

  

2022/0011254 G67352591 FUNDACIO PRIVADA SORLI 
Promoció d'empreses igualitàries i 
lliures de violències masclistes a la 

província de Barcelona 
83 5.409,73 € 2203002486.23 9.465,00 € 

  

2022/0011432 F67013565 ESPAI CONEIX, SCCL 
PERIPÈCIES DE LA 

CONVIVÈNCIA 
83 5.409,73 € 2203002486.24 15.644,53 € 
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2022/0011368 G63721963 
COMISSIO CATALANA 

D´AJUDA AL REFUGIAT 

No amagar-se: continuem lluitant 
pel refugi i contra la LGTBIfòbia a 

la província de Barcelona 
82 5.344,56 € 2203002486.25 13.382,95 € 

  

2022/0011976 G43884444 DONES EN XARXA 
Promoció de les Dones a l'àmbit 

Digital 
82 5.344,56 € 2203002486.26 13.000,00 € 

  

2022/0010732 G66004870 FEM PEDAGOGIA 

Mares extraordinàries! Acollida i 
accés a drets laborals, 

socioeducatius i de salut de dones 
refugiades o migrades que 

encapçalen famílies 
monoparentals. 

81 5.279,38 € 2203002486.27 6.762,50 € 
  

2022/0011056 G62670187 FUNDACIO PRIVADA IDEA 
Meraki : Laboratori cooperatiu 

tèxtil 
81 5.279,38 € 2203002486.28 13.332,79 € 

  

2022/0010826 G61266649 DONES AMB EMPENTA 
Cicles vitals des de les diversitats, 

cuidem-nos 
84 5.474,91 € 2203002486.29 19.570,57 € 

  

2022/0011498 G65714099 
ASOC. ENRUTA'T, 

ACOMPANYAMENT-
FEMINISMES-DIVERSITATS 

Reapropiant-nos de les nostres 
vides. Relats de vida sobre 
diversitat sexual i de gènere 

81 5.279,38 € 2203002486.30 8.150,00 € 
  

2022/0011620 F63508410 
CANDELA ACCIO 

COMUNITARIA I FEMINISTA 
SCCL 

La Lore. Espai Jove sobre 
sexualitat, relacions i gènere 

81 5.279,38 € 2203002486.31 11.705,00 € 
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2022/0011625 G61913471 
ASSOCIACIÓ DE DONES CA 

L'AURÈLIA 
AJUDA INTEGRAL CONTRA LA 

VIOLÈNCIA MASCLISTA 
81 5.279,38 € 2203002486.32 19.912,50 € 

  

2022/0011979 G63380109 
ASSOCIACCIO DE 

FAMILIES LESBIANES I 
GAIS 

LA DIVERSITAT FAMILIAR LGTBI 
A LES ESCOLES 

81 5.279,38 € 2203002486.33 7.000,00 € 
  

2022/0010632 F08954059 DRECERA, SCCL 
SERVEI D'ORIENTACIÓ 

ACOLLIM 
80 5.214,20 € 2203002486.34 35.811,59 € 

  

2022/0010944 G62816889 
FUNDACIO CARTA DE LA 
PAU DIRIGIDA A L'ONU 

Vitamina. Lideratge ètic i 
transformació social 

80 5.214,20 € 2203002486.35 45.491,94 € 
  

2022/0010234 G65098709 
HOMES IGUALITARIS 
(AHIGE- CATALUNYA) 

IMPLICANT ELS HOMES EN LA 
ERRADICACIÓ DE LES 

VIOLÈNCIES MASCLISTES 
80 5.000,00 € 2203002486.36 10.500,00 € Sí 

 

2022/0010827 G63552814 
PICAM, ASSOCIACIÓ 

PREVENCIÓ I INFORMACIÓ 
CÀNCER MOLINS 

El Fil de la Vida 80 5.214,20 € 2203002486.37 5.893,47 € 
  

2022/0011495 G61645115 

FUNDACIO PRIVADA PERE 
CLOSA PER A LA 

FORMACIO I PROMOCIO 
DELS GITANOS A 

CATALUNYA 

Xarxa de Prevenció de les 
emancipacions prematures 

80 5.214,20 € 2203002486.38 11.909,00 € 
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2022/0011510 G64813595 

HELIA ASSOC DE SUPORT 
A LES DONES QUE 

PATIXEN VIOLENCIA DE 
GENERE 

AIDA (Abordatge Integral per a les 
Dones i el seu Apoderament) 

80 5.000,00 € 2203002486.39 13.892,47 € Sí 
 

2022/0009779 G64986342 
ASSOCIACIO CASA DE 

MALI 
Diàleg Intercultural i diversitat 

Mali/Barcelona 
80 5.214,20 € 2203002486.40 6.000,00 € 

  

2022/0010322 G62284633 
ASS. GITANA DE DONES 
DROM KOTAR MESTIPEN 

Futur amb R de Romí 79 4.401,34 € 2203002486.41 9.000,00 € 
  

2022/0009885 G60427523 
ASSOCIACION 
ACTUAVALLES 

Ca l'Enredus. Acompanyament 
comunitari, sensibilització i 

promoció de xarxes 
intercomunitàries per a la 

prevenció de la LGBTIfòbia 

79 4.401,34 € 2203002486.42 15.000,00 € 
  

2022/0010442 F66828872 
INSTITUT DIVERSITAS 

SCCL 
Vincles per la Diversitat 79 4.000,00 € 2203002486.43 8.738,20 € Sí 

 

2022/0010971 G65400608 
ASSOCIACIO EDUCATIVA I 

CULTURA FORMES 
La Troca: porta d'acollida 79 4.401,34 € 2203002486.44 14.419,98 € 
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2022/0009785 G63770804 

PANDORA: RECURSOS 
PER A LA IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS I NO 
DISCRIMINACIO DE LES 

DONES 

PROGRAMA DE TALLERS PER 
L'APODERAMENT I PROMOCIÓ 

DE LES DONES I CICLE DE 
TALLERS PER LA 
VISIBILITZACIÓ I 

APODERAMENT DE LES DONES 
LESBIANES, BISEXUALS I 

PANSEXUALS 

79 4.401,34 € 2203002486.45 5.747,50 € 
  

2022/0011994 G65047557 

ASOCIACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

(AIDIS) 

SexAFIN-Penedès: Educació 
afectivosexual i reproductiva a les 

escoles de primària 
79 4.401,34 € 2203002486.46 12.990,08 € 

  

2022/0011503 G60098241 
ASSOCIACIO DE DONES 

PERIODISTES DE 
CATALUNYA 

Tallers de periodisme crític, social i 
no sexista 

79 4.401,34 € 2203002486.47 5.100,00 € 
  

2022/0009754 G61899043 
ASSOCIACIO TEATRAL 

MOUSIKE 

Amors Quotidians: Desmitificació 
de l'amor romàntic i noves 

masculinitats 
78 4.000,00 € 2203002486.48 5.750,00 € Sí 

 

2022/0010150 G63220008 
ATLANTIDA 

PROFESSIONALS PER A LA 
INTERCULTURALITAT 

Projecte Interprofessions 78 4.000,00 € 2203002486.49 4.500,00 € Sí 
 

2022/0011437 R1700016G 
CARITAS DIOCESANA DE 

GIRONA 

TALLERS D'ACOLLIDA 
LINGÜÍSTICA I CULTURAL 

(T@LC) 
78 3.245,00 € 2203002486.50 3.245,00 € Sí Sí 
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2022/0011966 G66204660 
ASSOCIACIÓ XARXA 
D'ENTITATS D'ACCIO 

SOCIAL I COMUNITARIA 
Igualtat en Xarxa 78 4.144,00 € 2203002486.51 4.372,00 € Sí 

 

2022/0010718 F65436743 COEDUCACCIO SCCL 
Procés participatiu comunitari: cap 

a una escola coeducativa 
77 4.289,91 € 2203002486.52 9.765,00 € 

  

2022/0011046 G59112219 DONES JURISTES 
Suport Jurídic gratuït a dones que 

pateixen violències masclistes 
77 4.289,91 € 2203002486.53 15.800,00 € 

  

2022/0011256 G08952939 CASAL LAMBDA 
Projecte d'Atenció al Col·lecti 

LGTBI+ 2022 
79 4.401,34 € 2203002486.54 40.000,00 € 

  

2022/0010962 F67026658 
NUS PROCESSOS SOCIALS 

I CREATIUS SCCL 
Projecte VeUS: Càpsules 

Audiovisuals 
77 4.289,91 € 2203002486.55 17.670,00 € 

  

2022/0010888 F60939956 COLECTIC SCCL Dinàmiques per la igualtat 77 4.289,91 € 2203002486.56 9.384,26 € 
  

2022/0011554 G58673807 
ASSOCIACIÓ ESPAI 

D'INCLUSIO I FORMACIO 
CASC ANTIC 

Acollida i eines de socialització per 
a una ciutadania activa 

77 4.289,91 € 2203002486.57 44.700,42 € 
  

2022/0011627 G66052960 FUNDACION IBN BATTUTA 
Diversitat, acollida i inclusió amb 

perspectiva intercultural 
77 4.289,91 € 2203002486.58 16.450,00 € 
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2022/0011390 G61911624 
FUNDACIO PRIVADA 

TERESA GALLIFA 

Centre de recursos per a famílies 
monoparentals maternes en 

situació de vulnerabilitat 
76 4.234,20 € 2203002486.59 9.492,75 € 

  

2022/0010907 G66119389 

SUDS-ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DE 

SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ 

TRANS-FORMEM LA MIRADA 76 4.234,20 € 2203002486.60 4.423,50 € 
  

2022/0011968 G63570402 
FUNDACIÓ PRIVADA 

CULTURAL DE 
GRANOLLERS AC 

TEATRE DEBAT PER A 
SECUNDARIA. Teatre seguit de 

fòrum per treballar els valors i 
l'educació emocional 

76 4.234,20 € 2203002486.61 22.833,50 € 
  

2022/0010831 G61356689 
ASSOCIACIÓ PUNT DE 

REFERENCIA 

Projecte Referents; mentoria per a 
la inclusió de jovent tutelat i 

extutelat 
75 4.178,49 € 2203002486.62 33.670,73 € 

  

2022/0011400 R5800587G 
CONGREGACION OBLATAS 

DEL SANTISIMO 
REDENTOR 

Dona i prostitució: de l'Acollida a la 
inclusió 

75 4.178,49 € 2203002486.63 19.680,00 € 
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2022/0010844 G63340483 
FUNDACIO PRIVADA PEL 

SUPORT SOCIAL SOLIDARI 
Atenció permanent a dones en 
situació de violència masclista 

75 4.178,49 € 2203002486.64 16.801,70 € 
  

2022/0011971 V60662293 
CENTRE D'ACOLLIMENT 

SANTA COLOMA 
Centre d'acolliment per estrangers 75 1.600,00 € 2203002486.65 1.750,00 € Sí 

 

2022/0010980 G59342170 CULTURA TRETZE 
ACOLLIM: accions per l'acollida i 

la inclusió social de persones 
migrants 

75 4.178,49 € 2203002486.66 10.730,00 € 
  

2022/0011076 G63823173 FUNDACION ACSAR 
Sessions d'assessorament jurídic 

per a persones migrades, 
refugiades i sol·licitants d'asil. 

75 3.310,00 € 2203002486.67 4.905,00 € Sí 
 

2022/0011416 G08855827 
MOVIMENT EDUCATIU DEL 

MARESME 
BELLUGA'T 75 4.000,00 € 2203002486.68 4.000,00 € Sí Sí 

2022/0010825 G62106117 
COORDINADORA 

D'ASSOCIACIONS PER LA 
LLENGUA CATALANA 

Xerrem Junts 75 4.178,49 € 2203002486.69 15.800,00 € 
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2022/0011529 G61851747 
RED EUROPEA MUJERES 

PERIODISTAS 
Visibilitzant la diversitat 75 3.000,00 € 2203002486.70 3.000,00 € Sí Sí 

2022/0011997 G66796541 ASSOCIACIÓ SHELEADER 
L'ús del temps per a nosaltres: 

dedica't una hora a créixer 
75 4.178,49 € 2203002486.71 11.950,00 € 

  

2022/0010960 G66678327 
ASOC. 

LUCIERNAGAS_ARTE EN 
ACCION 

De llibertats i Tabús 75 4.178,49 € 2203002486.72 6.859,50 € 
  

2022/0010261 G66579046 
ASSOCIACIÓ BASKET 
BEAT: ESPORT, ART I 

ACCIO SOCIAL 
Bots pel Canvi - Manresa 2022 74 3.392,59 € 2203002486.73 35.594,00 € 

  

2022/0010465 G61672382 
FUNDACIÓN PRIVADA 
MARÍA AUXILIADORA 

PAM A PAM, projecte d'immersió 
lingüística i intercultural 

74 3.392,59 € 2203002486.74 18.500,00 € 
  

2022/0010495 G08983199 
ASSOCIACIÓ ESCOLTES 

CATALANS 
Revolució feminista 74 3.392,59 € 2203002486.75 9.000,00 € 

  

2022/0011090 G65777104 
ASSOCIACIÓ DE JOVES 

GITANOS DE GRACIA 
Promoció dels drets humans 

lliutant l´antigitanisme. 
74 3.392,59 € 2203002486.76 3.667,00 € 
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2022/0010824 G62393210 
FUNDACION PRIVADA 

TROPOS 

Ni Bella Ni Bèstia, servei 
especialitzat d'atenció i prevenció 

de les violències masclistes 
73 3.346,74 € 2203002486.77 10.484,00 € 

  

2022/0010455 F67558171 AO COOP SCCL Genere(m) Guió 73 2.114,11 € 2203002486.78 2.114,11 € Sí Sí 

2022/0010862 G66017112 

FEDERACIÓ CATALANA 
D'ASSOCIACIONS 

D'ALUMNES SINDICAT 
D'ESTUDIANTS 

LLUITEM PER SER EL QUE 
SOM! DEFENSEM ELS DRETS 

LGTBI+ 
73 2.000,00 € 2203002486.79 2.500,00 € Sí 

 

2022/0010894 G62823000 
GRUP D'AMICS 

GAIS,LESB.,TRANS.I 
BISEX.AS 

Suport a l'Entitat Grup d'Amics 
Gais, Lesbianes, Transsexuals i 

Bisexuals (GAG) 
73 3.346,74 € 2203002486.80 5.500,00 € 

  

2022/0010964 G66293721 ASSOCIACIÓ MEDIAM convivència harmoniosa 73 3.346,74 € 2203002486.81 5.530,00 € 
  

2022/0011081 G66909524 

ASSOCIACIÓ DE COMISSIÓ 
DE FORMACIÓ DE LA 

COORDINADORA DE LA 
LLENGUA DE BARCELONA 

(ACOF) 

Formació de la nova ciutadania: 
llengua, cultura i participació 

72 2.000,00 € 2203002486.82 8.000,00 € Sí 
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2022/0011588 G62212972 FUNDACIÓ PRIVADA FICAT Projecte sociojurídic 72 3.300,90 € 2203002486.83 11.000,00 € 
  

2022/0010489 G58433756 SIDA STUDI 

El treball de les masculinitats amb 
nois joves i adolescents en un 

context d'intervenció en educació 
sexual: Recomanacions 

Pedagògiques. 

72 3.300,90 € 2203002486.84 14.164,62 € 
  

2022/0011244 G65162562 
ASOCIACIÓN CULTURAL 

ELPARLANTE 
Sant Genís Acció Comunicant 72 3.300,90 € 2203002486.85 4.750,00 € 

  

2022/0010977 F65747461 
IACTA SOCIOJURIDICA 

SCCLP 
BARCELONA FALTEN LES 

PRESES 
72 3.300,90 € 2203002486.86 7.000,00 € 

  

2022/0012002 G85362564 
FUNDACIO TRAB.OR - 
CENTRE DIARI SANT 

JOSEP 
JUNTES VOLEM 72 3.300,90 € 2203002486.87 3.500,00 € 

  

2022/0011434 G65847428 MUJERES PALANTE 
Per una acollida integral, migrant i 

antirracista 
71 3.255,05 € 2203002486.88 10.750,00 € 

  

2022/0011986 G65609851 
ASSOCIACIÓ RROMANE 

GLASURA-VEUS GITANES 
COSTURA EN COMUNITAT 71 3.255,05 € 2203002486.89 5.462,50 € 
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2022/0010659 G66780818 
ASOC. COORDINADORA 

MENTORIA SOCIAL 

IMPULSANT LA MENTORÍA 
SOCIAL DE QUALITAT DES DE 

L'ÀMBIT LOCAL 
72 3.300,90 € 2203002486.90 12.441,89 € 

  

2022/0010909 R0800885F SALESIANS SANT JORDI desdelamina.net 70 3.209,21 € 2203002486.91 6.788,03 € 
  

2022/0011635 G65688780 

RROMANE SIKLOVNE 
ASSOCIACIÓ DE JOVES 

ESTUDIANTS GITANOS DEL 
BON PASTOR 

GITANOS AMB FUTUR 70 3.209,21 € 2203002486.92 22.175,00 € 
  

2022/0010879 G67063206 
FUNDACIO CONTORNO 

URBANO 
Centre ecològic cultural: Arts en 

comunitat 
70 3.209,21 € 2203002486.93 17.650,00 € 

  

2022/0011395 G63798813 
FUNDACION PRIVADA 

VIARANY 
Centre Convivim amb la 

Ciutadania 
70 3.209,21 € 2203002486.94 15.227,23 € 

  

2022/0011548 G61852638 
ASSOCIACIÓ CULTURA 

VIVA SANTBOIANA 
Formació i integració pel col·lectiu 

immigrant. 
70 3.209,21 € 2203002486.95 17.237,90 € 
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2022/0010891 G65437162 

AS PER LA JUVENTUT 
ADOLESCENTS I 

PROJECTES PER A LA 
INFANCIA 

CONSTRUINT PONTS: Projecte 
per al foment de la cohesió social i 

la participació comunitària per a 
joves i famílies migrades dels 

centres de secundària de la ciutat. 

70 3.209,21 € 2203002486.96 5.468,26 € 
  

2022/0010976 G60722246 
HUACAL ORGANITZACIO 
NO GOVERNAMENTAL 

ESPAI D'ACOLLIDA "EL IZOTE" I 
XARXA "ITACALT" per a l'acollida, 
l'acompanyament i el mentoratge 
de les persones salvadorenques 

migrades, refugiades i 
demandants d'asil. 

70 3.209,21 € 2203002486.97 13.923,73 € 
  

2022/0011233 G62218888 AA.VV. GUADALHORCE 
CONVIVÈNCIA COMUNITÀRIA A 

GUADALHORCE 
70 2.000,00 € 2203002486.98 3.550,00 € Sí 

 

2022/0011421 G08424871 
FUNDACIO BENEFICA 

MARIA RAVENTOS 
ESPAI BANÚS 70 3.209,21 € 2203002486.99 13.950,00 € 

  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT 
NOM PROJECTE DEL 

PROGRAMA D 
PUNTS 

IMPORT 
ATORGAT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
MAXIM 

(50% del cost / 
Import 

sol·licitat) 

Topats 
per import 
sol·licitat 

Topats 
per 50% 

cost 
activitat 

2022/0010284 G60378056 
ASOC PARA EL ESTUDIO Y 

PROMOCION DEL 
BIENESTAR SOCIAL 

EN FEMENÍ: Mirades en la 
diversitat 

70 3.209,21 € 2203002486.100 14.228,80 € 
  

2022/0010949 G67357871 

ASSOCIACIÓ DE DONES 
LLIURES I COMBATIVES 
ROSA LUXEMBURG DE 

BARCELONA 

ENS VOLEM VIVES, LLIURES I 
COMBATIVES 2022 

70 2.500,00 € 2203002486.101 5.000,00 € Sí 
 

2022/0010939 G62219738 
ASSOCIACIÓ 

SOCIOCULTURAL LA 
FORMIGA 

Món Barri 70 3.209,21 € 2203002486.102 9.367,18 € 
  

2022/0011435 G65611337 
ASSOCIACIÓ LGTBIQ+ 
COLORS SITGES LINK 

Programa 2022 per a la Diversitat 
Afectiva, Sexual i d'Identitat de 

Gènere a Sitges 
70 2.000,00 € 2203002486.103 2.250,00 € Sí 

 

2022/0010829 F67347120 IQCOOP, S.C.C.L. 
Observatori Quotidiana: dades 
d'actualitat amb perspectiva de 

gènere 
70 1.940,00 € 2203002486.104 2.470,00 € Sí 

 

2022/0011308 G64627896 
CENTRE EURO ARAB DE 

CATALUNYA 
ESPAI CEAC PEL DINAMISME 

COMUNITARI 
70 3.209,21 € 2203002486.105 9.690,00 € 
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2022/0011014 G67007005 

ASSOCIACIÓ PROMOTORA 
DE DONES CINEASTES I DE 

MITJANS AUDIOVISUALS 
DE CATALUNYA 

ACCIÓ DeCAP 70 3.209,21 € 2203002486.106 10.126,08 € 
  

2022/0010835 G67222588 ASSOCIACIÓ HEBE 
La Fusteria, projecte 

d'emprenedoria per a dones en 
situació de vulnerabilitat. 

70 3.209,21 € 2203002486.107 5.250,00 € 
  

2022/0011366 G63646947 FUNDACIÓ PRIVADA GUNÉ 
Acollida i acompanyament 

sociolaboral a persones migrades 
en situació d'exclusió social 

69 2.175,00 € 2203002486.175 24.600,00 € 
  

2022/0011523 G66925231 
TERRITORIS OBLIDATS 

ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL 

Territoris que Curen 69 2.175,00 € 2203002486.108 7.800,00 € 
  

2022/0010219 G58816273 
FEDERACIÓ 

D'ASSOCIACIONS DE 
VEÏNS DE MANRESA 

Visca el barri! 69 2.000,00 € 2203002486.109 2.150,00 € Sí 
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2022/0010282 G67225185 ASOCIACIÓN HEURISTICA 

DataPolitik. Talleres sobre análisis 
de datos y práctica avanzada de 

redes sociales para activistas 
antirracistas. 

69 2.175,00 € 2203002486.110 9.900,00 € 
  

2022/0010458 G67095208 CULTURAL NAU BOSTIK 
Prollema, ensenyament llengua 

materna 
69 2.175,00 € 2203002486.111 12.500,00 € 

  

2022/0011999 G63231476 
FUNDACIO PRIVADA BAYT 

AL-THAQAFA 

Projecte integral per a l'exercici 
dels drets de les noves 

ciutadanes: competències 
lingüístiques, coneixement de 

l'entorn i lluita contra les 
discriminacions 

69 2.175,00 € 2203002486.112 91.000,00 € 
  

2022/0010498 G02678910 
ASSOCIACIÓ GINESTA ART 

I GENERE 
SENDER COEDUCATIU 69 2.175,00 € 2203002486.113 13.942,50 € 

  

2022/0011406 G08508186 
FEDERACIÓ 

D´ASSOCIACIONS VEÏNALS 
DE BARCELONA FAVB 

Procés participatiu comunitari de 
sororitat: Totes som punt lila. 

69 2.175,00 € 2203002486.114 36.072,50 € 
  

2022/0011431 G62494984 MARTINET SOLIDARI Cultura base.edu 69 2.175,00 € 2203002486.115 12.500,00 € 
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2022/0011995 G65643405 
TALLER D'ART CULTURA I 

CREACIO (TACC) 
Vitamina Plus 69 2.175,00 € 2203002486.116 5.135,00 € 

  

2022/0011047 G08879264 

ASSOCIACIÓ CERAC - 
CENTRE ESPECIALITZAT 

DE RECURSOS PER A 
L'AUTISME DE CATALUNYA 

Atenció integral per a persones 
amb TEA del col·lectiu LGTBI i a 

les seves famílies 
69 2.175,00 € 2203002486.117 11.596,31 € 

  

2022/0011398 G59898502 
FEDERACIÓ 

D'ASSOCIACIONS GITANES 
DE CATALUNYA 

Nebí Ratí Rom: nova generació 
dona gitana 

69 2.175,00 € 2203002486.118 9.150,00 € 
  

2022/0011403 G63071518 
ASSOCIACIÓ DE 

PERIODISME FORA DE 
QUADRE 

Cicle de Cinema i Drets Humans 
per a instituts 

69 2.175,00 € 2203002486.119 4.000,00 € 
  

2022/0010902 G66752239 
FUNDACION PROA (PRO-

ACTIVA OPEN ARMS) 
EDUCACIÓ PER LA LLIBERTAT 69 2.175,00 € 2203002486.120 6.849,50 € 

  

2022/0010833 G66380932 ASSOCIACIÓ GOGARA Escoles saludables 69 2.000,00 € 2203002486.121 3.350,00 € Sí 
 

2022/0010818 G67282111 
STREET SOCCER 

BARCELONA ASSOCIACIÓ 
Espais Comunitaris de Futbol 

Satalia 
69 2.175,00 € 2203002486.122 7.855,00 € 
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2022/0011621 G17933730 
FUNDACIÓ PRIVADA 

UTOPIA 
INCUBA Dones Emprenedores - 

Barcelona 2022 
69 2.175,00 € 2203002486.123 14.218,60 € 

  

2022/0011624 G62261995 
ASSOCIACIÓ UNESCO PER 
AL DIALEG INTERRELIGIOS 

Drets de la infància i 
l'adolescència: diàleg i cultura de 

la pau des dels barris 
69 2.175,00 € 2203002486.124 3.758,90 € 

  

2022/0012001 G65739286 
ASSOCIACIÓ CULTURAL EL 

MIRADOR 
Barrifilms 69 2.175,00 € 2203002486.125 8.025,00 € 

  

2022/0011048 G58212903 
FEDERACIÓ D'ATENEUS 

DE CATALUNYA 
PROJECTE "AMEN SAM" A LA 

DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
68 2.143,48 € 2203002486.126 7.700,00 € 

  

2022/0010497 G65506677 
ASSOCIACIÓ 

INTERCULTURAL LLATINS 
PER CATALUNYA 

5é Curs de Comunicació i 
Periodisme Intercultural 

#ComuniCanvi: Antiracisme Digital 
68 2.143,48 € 2203002486.127 2.600,00 € 

  

2022/0011414 G58830852 
CENTRE D'ESTUDIS 

AFRICANS CEA 
Dones d'origen pakistanès i indi: 

Visibles i amb Drets. 
68 2.143,48 € 2203002486.128 11.570,00 € 

  

2022/0010301 G66409319 ASSOCIACIÓ 17 DE MAIG Lluita contra l'LGTBI+fòbia 68 2.143,48 € 2203002486.129 4.500,00 € 
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2022/0010293 G79408852 
ASOCIACION MEDICOS 

DEL MUNDO 

Incorporem noves eines per una 
mirada feminista al món 

audiovisual 
68 2.143,48 € 2203002486.130 7.628,55 € 

  

2022/0010205 G42941815 

ASSOCIACIÓ 
TERRASSENCA 

D'AGROECOLOGIA 
URBANA (ATAU) 

Projecte d'implantació i 
desenvolupament dels horts 

urbans de l'ATAU a les 
instal·lacions de Can Casanoves 

en relació al programa d'horts 
urbans de l'Ajuntament de 

Terrassa 

68 1.040,00 € 2203002486.131 2.084,50 € Sí 
 

2022/0011241 G67242347 

FEDERACION DE LAS 
ASOCIACIONES DE AFRICA 

NEGRA DE SABADELL Y 
CATALUNYA 

Foment de la solidaritat i 
convivència en l'esport. 

68 1.450,00 € 2203002486.132 2.030,00 € Sí 
 

2022/0011426 G66250358 ASSOCIACIÓ BIORITMO 
Lluita contra la violència masclista 
i de gènere en festivals de música 

68 2.143,48 € 2203002486.133 8.050,00 € 
  

2022/0011429 G65379919 
ASS.FESTIVAL DE 

CREACIO 
CONTEMPORANIA 

Escena + Dones 2022 68 2.143,48 € 2203002486.134 11.000,00 € 
  

2022/0011430 G08537912 
FUNDACIÓ ESCOLTES I 

GUIES 
Cultura, natura i patrimoni a la Vall 

del Llor 
68 2.143,48 € 2203002486.135 17.075,00 € 

  

2022/0011634 G66702838 
ASSOCIACIÓ DE DONES 

MARROQUINES I 
CATALANES 

Creant repercussions positives 68 2.143,48 € 2203002486.136 5.315,00 € 
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2022/0011998 G63865315 
JISER REFLEXIONS 

MEDITERRANIES 
Programa d'Activitats Jiser 2022 68 2.143,48 € 2203002486.137 35.500,00 € 

  

2022/0010430 G60475043 

ASOCIACION AMICAL DE 
INMIGRANTES 

MARROQUIES EN 
CATALUÑA 

ESPAI AMICAL 2022 67 1.400,00 € 2203002486.138 4.500,00 € 
  

2022/0011018 F67260489 CREARSA, S.C.C.L. 
TranSaludable, un podcast amb 

Alma 
67 1.400,00 € 2203002486.139 7.730,00 € 

  

2022/0010328 G65589640 ASSOCIACIÓ ELNA TOTHOM IGUAL DE DIFERENT 67 1.400,00 € 2203002486.140 9.890,00 € 
  

2022/0009865 G64287683 
FUNDACIO PRIVADA ESPAI 

NATURA I JOVENTUT 
Erradicant la violència masclista 67 1.400,00 € 2203002486.141 3.550,00 € 

  

2022/0010647 G67334060 
ASSOCIACIÓ MES QUE 

CURES 
El Racó de les Cures al barri de 

Poble-sec 
67 1.400,00 € 2203002486.142 10.410,00 € 

  

2022/0010899 G67318915 
ASSOCIACIÓ ACCIONS 

FEM, FEMINISME EN ACCIO 
Juntes som més fortes 67 1.400,00 € 2203002486.143 37.303,83 € 

  

2022/0011033 G58506981 
FUNDACION FRANCISCO 

FERRER I GUARDIA 

Eines i recursos adquirits a través 
del teatre de l'oprimit per fer front a 

les violències de gènere. 
67 1.400,00 € 2203002486.144 14.500,00 € 

  

2022/0010890 G62713045 

ASSOCIACIÓ PER A LA 
MEDIACIO 

INTERCULTURAL I SOCIAL 
AMB IMMIGRANTS 

Detecció i prevenció de situacions 
de alienació, exclusió i 

radicalització de persones joves. 
67 1.400,00 € 2203002486.145 14.147,50 € 

  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT 
NOM PROJECTE DEL 

PROGRAMA D 
PUNTS 

IMPORT 
ATORGAT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
MAXIM 

(50% del cost / 
Import 

sol·licitat) 

Topats 
per import 
sol·licitat 

Topats 
per 50% 

cost 
activitat 

2022/0011589 G08941494 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 

CIUTAT VELLA 

PROJECTE ESPORTIU NO MIXT 
(NOMÉS DONES) A LA PISTA 

DRASSANES DEL RAVAL 
67 1.400,00 € 2203002486.146 3.053,52 € 

  

2022/0011964 G58260266 
ASOCIACIÓN HEURA DE 

BACELONA 
Promovent espais igualitaris 67 1.400,00 € 2203002486.147 3.245,00 € 

  

2022/0011973 G63881031 
ASSOCIACIÓ XARXA 

D'ECONOMIA SOLIDARIA 

Prevenció, detecció i abordatge de 
situacions d'assetjament sexual, 
per raó de gènere, d'identitat i 

expressió de gènere, o de 
preferència sexual a l'Economia 

Solidària 

67 1.400,00 € 2203002486.148 4.684,00 € 
  

2022/0010640 G61792107 
A.M.P.A. C.E.I.P. ELS 

PINETONS 
Contes inclusius. Tallers literaris 

en família. 
66 1.000,00 € 2203002486.149 1.000,00 € Sí Sí 

2022/0011392 G01698406 
ASSOCIACIÓ COOKING 

FOR A MISSION 

She Bistro - Empoderament 
femení per a dones supervivents 
de violència de gènere i beques 

comedor per a col·lectius 
vulnerables en un restaurant 

inclusiu 

66 1.394,02 € 2203002486.150 15.685,50 € 
  

2022/0009882 G60022787 FUNDACIO ESCO 
Circuit d'acollida integral a la dona 

i la seva família 
66 1.394,02 € 2203002486.151 16.870,87 € 

  

2022/0011423 G63781157 
FUNDACIO PRIVADA 
ATENEU SANT ROC 

L'Ateneu al Carrer , compartint 
places i espais del barri 

66 1.394,02 € 2203002486.152 13.492,50 € 
  

2022/0010483 G66827643 
FUNDACIO CIVICA 

ESPERANZAH 
Esperanzah és nom de Dona 66 1.394,02 € 2203002486.153 6.000,00 € 
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2022/0009764 G66469156 
ASSOCIACIÓ MUSICAL 

ANDREUENCA 
Amb nom de dona 2022 66 1.394,02 € 2203002486.154 4.000,00 € 

  

2022/0009705 G58022542 
ASSOCIACIÓ CENTRE 

D'ESTUDIS L'HOSPITALET 
FEM MEMÒRIA RECORRENT LA 

CIUTAT 
66 1.350,00 € 2203002486.155 1.350,00 € Sí Sí 

2022/0010257 G66477944 
ASSOCIACIÓ GENDER AND 
LGBT LAB DE BARCELONA 

Televisió on line GAYLES.TV 66 1.394,02 € 2203002486.156 17.425,00 € 
  

2022/0010527 G09670563 
ICHIK, CONFLICTES EN 

TRANSFORMACIÓ 

IMPLEMENTACIÓ D'UNA 
CULTURA DE GESTIÓ DELS 

CONFLICTES EN PISOS 
D'ACOLLIDA PER A JOVES EN 

SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ SOCIAL 

66 1.394,02 € 2203002486.157 4.275,00 € 
  

2022/0012000 G58822289 

FEDERACIÓ 
D\C2\92ASSOCIACIONS I 
GREMIS EMPRESARIALS 

DEL MARESME 

DIFERENTS PERÒ IGUALS 66 1.394,02 € 2203002486.158 2.500,00 € 
  

2022/0010242 G09890005 
ASSOCIACIÓ REVISTA 

YEMAYÁ 
SouDou, llar latent 65 1.372,90 € 2203002486.159 16.152,84 € 

  

2022/0010320 G60303054 
RESURSOS D'ANIMACIO 

INTERCULTURAL RAI 
Art i Cures per la Salut i 

Acceptació 
65 1.372,90 € 2203002486.160 15.924,00 € 

  

2022/0010272 G06982235 FUTBOL CLUB DARNA 2019 
FUTBOL DARNA, INCLUSIU I 

COMUNITARI 
65 1.372,90 € 2203002486.161 10.900,00 € 
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2022/0010662 G58237389 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 

LA BALCONADA 
Grup de Dones de la Balconada 65 750,00 € 2203002486.162 750,00 € Sí Sí 

2022/0011980 G67854380 
ASSOCIACIÓ PLATAFORMA 

AMAZIGH 
TWIZA AMAZIGH 65 1.372,90 € 2203002486.163 10.321,25 € 

  

2022/0009725 G58318817 
ASSOCIACIÓ DE VEINS I 
VEINES DE SANT PAU 

DINAMITZACIÓ DEL NOSTRE 
PETIT GRAN BARRI 

65 1.250,00 € 2203002486.164 1.250,00 € 
 

Sí 

2022/0010213 G65383721 CENTRE EURO AFRICA 
Quan busquem la diversitat, 

viatgem 
67 1.400,00 € 2203002486.165 3.500,00 € 

  

2022/0010239 G66409251 
ASSOCIACIÓ ENCARA EN 

ACCIO MOVIMENT AFECTIU 
SEXUAL I DE GENERE 

Apoderament LGTBI 65 1.372,90 € 2203002486.166 4.000,00 € 
  

2022/0010279 G58893793 ACDDE 
Aurora - Grupos solidarios de 

mujeres 
65 1.372,90 € 2203002486.167 30.475,00 € 

  

2022/0010309 G60927498 

FEDERACIO 
D'ASSOCIACIONS 

CULTURALS I EDUCATIVES 
DE PERSONES ADULTES 

FACEPA 

Dones diverses exercint el seu 
dret a l'educació 

65 1.372,90 € 2203002486.168 5.750,00 € 
  

2022/0010460 F65347858 SOSTRE CIVIC SCCL 
Protocol per a la prevenció i 
abordatge de les violències 

masclistes 
65 1.372,90 € 2203002486.169 14.250,00 € 

  

2022/0009878 G58342304 AVV CTRA SANTPEDOR COS ACTIU MENT, SANA 65 1.372,90 € 2203002486.170 1.850,00 € 
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2022/0011091 G01992957 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

PROYECTO AMAL 

Construcció de la resiliència i 
inclusió social de les persones 

sol·licitants d'asil i protecció 
internacional, mitjançant el 

Programa: Curs de castellà i català 
en línia 

65 1.372,90 € 2203002486.171 9.235,00 € 
  

2022/0011427 F64422207 E.I. L'EINA SCCL BiblioLAB Aimerigues 65 1.372,90 € 2203002486.172 2.350,00 € 
  

2022/0011622 F65950149 L'ESBERLA,SCCL 

Amb les dones i per la Terra: des 
de les cooperatives de treball 

caminem cap a la transició 
ecofeminista 

65 1.372,90 € 2203002486.173 9.950,00 € 
  

2022/0011988 G66133497 ASSOCIACIÓ DONA CANÇO 
Tallers TEPS "Tú ets part de la 

solució" 
65 1.372,90 € 2203002486.174 4.400,00 € 

  

 
 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds atesa la menor valoració, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA A PUNTS 

2022/0009425 G66549429 FUNDACIO TUTELAR TALLER SANT JORDI 
Assessorament sobre els drets de les persones 
amb diversitat funcional i del desenvolupament 

60 

2022/0011497 G08814519 
ASOC CATALANA DE ESPINA BIFIDA E 
HIDROCEFALIA 

Grups d'ajuda mútua per a pares i mares de fills 
amb espina bífida: ESCOLA DE PARES 

57 
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2022/0009419 G62932405 
FUNDACIÓ PRIVADA D´AJUDA I INVESTIGACIÓ DEL 
TRASTORN LIMIT DE LA PERSONALITAT 

Suport als familiars del Trastorn Límit de la 
Personalitat 

54 

2022/0009390 G62485446 
ASSOCIACIÓ CATALANA D'AFECTATS PER LA 
SINDROME DE FATIGA CRONICA O 
ENCEFALOMIELITIS MIALGICA 

PROJECTE PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE 
VIDA I D'EMPODERAMENT DE LES PERSONES 
AFECTES DE FATIGA CRÒNICA I ALTRES SSC 

44 

 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA B PUNTS 

2022/0010311 G08861973 
ASOCIACIÓN OBRA SOCIAL SANITARIA COR DE 
MARIA 

EL CALIU DE LA VIDA EN COMPANYIA. 
L'IMAGINARI DE POBLE A LA CIUTAT. 

60 

2022/0008817 G59045682 
CLUB SOCIOTERAPEUTICO RECREATIVO Y 
CULTURAL LA MASIA 

Foment d'activitats esportives, de lleure, culturals i 
artístiques per persones amb discapacitat i/o 
problemes de salut mental 

60 

2022/0009628 G60234838 ASSOCIACIÓ JUVENIL TRONADA DE BARCELONA Centre Obert Tronada 60 

2022/0010347 G64886039 FUNDACIÓN RICARDO FISAS NATURA BISSE PROJECT DIFFERENCE BARCELONA 60 

2022/0008783 G67213462 ASSOCIACIO DJ'S PEL CANVI 
Fes de Dj per un Dia- Taller Dj per persones amb 
discapacitat i altres col·lectius vulnerables 

60 

2022/0009736 G60739984 FUNDACIÓ CANPEDRÓ PETITS DINARS & PETIT COP DE MÀ 60 

2022/0009769 G61779088 FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA COMTAL Per una educació emocional nens, nenes i joves 60 

2022/0010674 G61095006 ASSOCIACIÓ EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT Espai Xala Rubí 60 

2022/0011605 G62202338 ARTESCENA Tallers de teatre, circ i dansa inclusius 60 

2022/0011586 G66088212 
ASOCIACION RAICES, ATENCION Y ORIENTACION 
DEL CONFLICTO FILIOPARENTAL 

Asociación Raices. MIrada integral de la violencia 60 

2022/0009299 G08874190 FEDERACION CATALANA DE HOCKEY HOCKEY PER TOTHOM 60 

2022/0008756 G61690467 TALITA, FUNDACIO PRIVADA 
Lleure per a nens/es i joves amb discapacitat 
intel·lectual 

60 

2022/0011440 G64371487 FUNDACIÓ IMATGE I AUTOESTIMA 
Prevenció i detecció precoç dels trastorns de la 
conducta alimentària 

60 
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2022/0008599 G65620650 FUNDACION DEPORTIVA DE HIPICA ADAPTADA CABALLOS QUE TE EMPODERAN 60 

2022/0009267 G66231689 ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL MATISSOS L'ART QUE CURA 60 

2022/0009312 G66786385 ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR 
EL REFORÇ ESCOLAR COM A EINA D'INCLUSIO 
SOCIAL 

59 

2022/0012206 G66975129 ASSOCIACIÓ BE HAPPY Esport inclusiu i salut emocional 58 

2022/0010375 G65064628 ASSOCIACIÓ TEA ASPERGER MARESME ESPLAI TERAPÈUTIC PEDAGÒGIC I LÚDIC TEAMAR 57 

2022/0011597 G63631402 FUNDACIÓ PRIVADA INFANCIA I FAMILIA 
Prevenció, detecció i intervenció davant l'abús 
sexual infantil (ASI) 

57 

2022/0011134 G64918998 FUNDACIÓ LA VINYA DACCIO SOCIAL 
CASAL AL VENT!: Reforç escolar, esplai, casal 
d'estiu i colònies Educació no formal pels infants i 
adolescents al barri de Bellvitge 

57 

2022/0011648 G66055286 
FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 
1859 

Beques descompte a grups escolars de màxima 
complexitat a l'Espai Natura i a l'Espai Cultura de la 
Fundació 1859 Caixa Sabadell 

57 

2022/0010466 G61235941 CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ L'handbol a l'abast de tothom 56 

2022/0010244 G58661869 
ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUITS ARC DE SANT MARTI 
DE MARTORELL 

ACTIVITAT FÍSICA INDIVIDUALITZADA 56 

2022/0010895 G58793779 GRESOL AJUDA I SOLIDARITAT DEL GUINARDÓ Atenció, suport i ajuda a persones vulnerables 55 

2022/0011974 G66356239 ASSOCIACIÓ HI SOM GRUP DE LECTURA EN VEU ALTA DE MOT EN MOT 54 

2022/0008163 G65665523 
FUNDACIO TUTELAR ASSESSORAMENT I 
PROTECCIO DE PERSONES AMB DISCAPACITATS 

OCI I QUALITAT DE VIDA FUTAPPD 2022 53 

2022/0009394 G58402561 BARCELONA UNIVERSITARI CLUB 
Millorar la vida de les persones amb gran 
discapacitat a través del rugbi en cadira de rodes. 

52 

2022/0009793 G08892895 ASSOCIACIÓ ASTEROIDE B-612 
Manteniment de l'Empresa d'Inserció Laboral, 
EINA. 

52 

2022/0011319 G64876840 FUNDACIÓ PRIVADA ENLLAÇ 
Acollida, assessorament i acompanyament a la 
gent gran LGTBI 

52 

2022/0011178 G63533293 ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE LLIÇÀ D'AMUNT Comparteix la teva solitud 51 
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NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA B PUNTS 

2022/0011367 G64565021 BARCELONÍ STICK 
Prevenció de situacions de risc en infants i 
adolescents mitjançant oferta de lleure tutelat i de 
qualitat. 

51 

2022/0011385 G66248584 
FUNDACIO TOMANDO CONCIENCIA PER A LA 
SOLIDARITAT (BARCELONA) 

TCS- TOMANDO CONCIENCIA SCHOOLS 49 

2022/0011560 G64268360 FUNDACIO PRIVADA TEMPS I COMPROMIS Donación de alimentos 48 

2022/0011493 G02981090 ASSOC.AQUI VEINS AJUDEN SUBSISTÈNCIA MATERIAL I ALIMENTÀRIA 46 

2022/0011533 G62841648 ACCIÓ SOCIAL MONTALEGRE 
Reduint el risc d´exclusió social de 100 famílies del 
barri del Raval de Barcelona a través de la 
cobertura de necessitats bàsiques. 

46 

2022/0011201 G59055830 
ASSOCIACIÓ DE VEINS GRUPS MONTSERRAT DE 
TERRASSA 

Salut i esport al barri 45 

2022/0008636 G08988156 CLUB NATACION SAN FELIU LLOBREGAT EQUIP DE NATACIÓ ADAPTADA 44 

2022/0011484 G61326120 ASSOCIACIÓ PROLABORAL XALEST PROJECTE NATACIO 2022 40 

2022/0011138 R0800534J PARROQUIA ST. JOSEP DE CALASSANÇ CARITAS Ajudar a les persones necessitades del barri 39 

2022/0011346 G60170388 CLUB DE BOTXES CANET MISERICÒRDIA MARINA 
Iniciació a entitats del 3r sector i de Lleure a 
l'Esport de Boles (Botxes-Petanca-Boccia) 

38 

2022/0010371 G60584638 
XARXA D'INTERCANVI DE CONEIXEMENTS DE 
CASTELLDEFELS 

CONNECTA'T T'AJUDEM 28 

2022/0009039 G65775736 ASSOCIACIÓ PARKINSON MARESME 
Rehabilitació cognitiva i suport emocional per a 
malalts i familiars de Parkinson 

20 

 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA C PUNTS 

2022/0010908 G60354107 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BORGONYÀ Formació en noves tecnologies +65 (FENT+65) 64 

2022/0010306 F67197368 + EDUCACIO SCCL 
Desplegament del Passaport Edunauta als 
districtes de Sant Andreu, Horta-Guinardó i 
l'Eixample de Barcelona. 

60 
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2022/0011221 G08541245 GERMANS AYMAR I PUIG FUNDACIO PRIVADA 
Residència i CD Aymar i Puig, centre de vida i 
respecte de drets de persones grans 

60 

2022/0010464 G01764471 
ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ VIRTUAL I 
PRESENCIAL - FOVIP 

"M'ho expliques?" Plataforma WebbApp virtual 
per a la prevenció del risc suïcida i conductes 
disruptives dels adolescents. 

57 

 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA D PUNTS 

2022/0011436 G58327289 
ASSOCIACIÓ BIDO DE NOU BARRIS 

Cultura comunitària feminista des de l'Ateneu 
Popular 9 Barris 

62 

2022/0010925 G59871947 AMPA SALVADOR ESPRIU El Casal de La Pau 56 

2022/0011271 F67295923 ESPAI DE CRIANÇA ELS SOLETS_MINNILANDIA SCCL CREIXENT JUNTES EN TRIBU 55 

2022/0010462 G58334525 ASSOCIACIÓ COLLA CASTELLERA MINYONS DE 
TERRASSA 

Escola de castells: juguem a tocar el cel amb la mà 
52 

2022/0011022 G66939679 ASSOCIACIÓ SOM DEL BARRI Som cuina 47 

2022/0010331 G64854920 CENTRE CULTURAL SANT VICENÇ DE SARRIA El Triangle Inclusiu 45 

2022/0010954 G08907156 ÁNCORA, CENTRE CULTURAL DE L'AMBIT DE LA 
DONA 

Promoció del desenvolupament integral de les 
dones del barri de La Marina 

35 

2022/0010868 F66536145 SERVEIS FINANCERS ISLAMICS-COOPHALAL SCCL La llibertat financera, una clau en temps de crisi 30 

 
 
Tercer.- EXCLOURE les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir amb els requisits de la convocatòria: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA A MOTIU EXCLUSIÓ 

2022/0011445 G43516087 
ASSOCIACIÓ PER A LA FORMACIO I SERVEIS 
SOCIALS (FISS) 

Servei de suport i gestió emocional a cuidadors 
professionals i no professionals que tenen cura de 
persones grans 

Incompliment base 6: l'entitat no acredita tenir 
seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona 
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NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA A MOTIU EXCLUSIÓ 

2022/0009385 G61404612 
DARUMA. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS PER A LA 
SALUT MENTAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

Grups d'ajuda familiar amb professional 

Incompliment de la base 7.a] en relació amb la 
base 9.b]: no presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar (Annex 1 del model 
normalitzat). 

2022/0010424 G63487607 
FUNDACIÓ PRIVADA LLIGA CATALANA D'AJUDA 
ONCOLÒGICA - ONCOLLIGA 

Servei d'Atenció a Domicili Integral (SAD-I) per a 
persones amb càncer 

Fora de termini 

 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA B MOTIU EXCLUSIÓ 

2022/0009486 G60268000 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA PERA JOVES BETANIA Teràpia assistida amb gossos 

Incompliment de la base 7.a] en relació amb la 
base 9.b]: no presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar (Annex 1 del model 
normalitzat). 

2022/0010421 G60327152 CLUB DE LLEURE ELS GLOBUS PROJECTE D'ESPLAI DE DISSABTES 
Incompliment base 9: no aporta la documentació 
requerida dins del termini  establert al 
requeriment d'esmena. 

2022/0010893 G61897047 
ASSOCIACIÓ D'ESCLEROSI MÚLTIPLE DEL BAIX 
LLOBREGAT 

REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FISIOTERÀPIA, 
PSICOTERÀPIA, AQUATERÀPIA I MUSICOTERÀPIA 
PELS AFECTATS D'ESCLEROSI MÚLTIPLE I 
FAMILIARS 

Incompliment base 9: no aporta la documentació 
requerida dins del termini  establert al 
requeriment d'esmena. 

2022/0009699 G65663841 ASSOCIACIÓ ARRISSALAH Al teu costat 

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. 

2022/0009695 G65663841 ASSOCIACIÓ ARRISSALAH vides compartides 

Incompliment de la base 7.a] en relació amb la 
base 9.b]: no presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar (Annex 1 del model 
normalitzat). 
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NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA B MOTIU EXCLUSIÓ 

2022/0009377 G66577966 
ASSOCIACIÓ DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL 
KITXALLA 

Lleure per Tothom 

Incompliment de la base 7.a] en relació amb la 
base 9.b]: no presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar (Annex 1 del model 
normalitzat). 

2022/0010211 G66873563 ASSOCIACIÓ ANTONI ESTRUCH SIMÓ 
PIS D'ACOLLIDA A PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

Incompliment de la base 7.a] en relació amb la 
base 9.b]: no presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar (Annex 1 del model 
normalitzat). 

2022/0011344 R0800728H 
CASA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR MISIONERAS 
DE JESUS MARIA Y JOSE 

MILLOREM LA SEGURETAT DE LA NOSTRA ESCOLA 
Incompliment base 2: no es subvencionaran 
projectes de rehabilitació o condicionament 
d’habitatges de persones tutelades. 

2022/0009892 G63352371 FUNDACIO PRIVADA LLARS COMPARTIDES 
LLars Compartides. Cohabitatge per a gent gran 
amb rendes baixes. Foment de l'envelliment actiu i 
xarxes relacionals. 

Incompliment base 18: la subvenció no és 
compatible amb cap altra subvenció atorgada per 
la Diputació de Barcelona per al mateix projecte. 

2022/0009886 G64924632 FUNDACION PRIVADA CERMA ACOGE 
Recolzament a dones (i els seus filles/es) dels 
nostres programes d'acollida temporal i d'inserció 
sociolaboral. 

Incompliment base 18: la subvenció no és 
compatible amb cap altra subvenció atorgada per 
la Diputació de Barcelona per al mateix projecte. 

2022/0011343 F61826053 ACTUA SCCL 

Espai familiar d'atenció psicològica i psicosocial 
per infants, adolescents i famílies residents de 
CRAE de la diputació de Barcelona i gestionats per 
Actua i per la reunificació familiar 

Incompliment de la base 7.a] en relació amb la 
base 9.b]: no presenta la memòria del 
projecte/activitat a realitzar (Annex 1 del model 
normalitzat). 

2022/0010243 G08831000 FUNDACIO PRIVADA CASAL BENEFIC PREMIANENC 
Programa de prevenció, detecció i abordatge del 
maltractament en persones grans: "Les Persones 
Grans del Casal: per un tracte positiu i digne 

Incompliment base 9: no aporta la documentació 
requerida dins del termini  establert al 
requeriment d'esmena. 

2022/0009359 G08890725 
FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE 
CATALUNYA 

LA RESIDENCIA ON A MI M'AGRADARIA ANAR A 
VIURE 

Incompliment base 6: entitat inclosa al Pla 
estratègic de subvencions 2022 de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social (Gerències de 
Serveis Socials i Igualtat i Ciutadania). 
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NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA B MOTIU EXCLUSIÓ 

2022/0010903 G08890725 
FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE 
CATALUNYA 

LES PERSONES VOLUNTÀRIES PREVENIM LA 
SOLEDAT 

Incompliment base 6: entitat inclosa al Pla 
estratègic de subvencions 2022 de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social (Gerències de 
Serveis Socials i Igualtat i Ciutadania). 

2022/0011444 G08931974 
AEIG AMADEU OLLER (MINYONS ESCOTES I GUIA 
DE CATALUNYA) 

Projecte de Curs AEIG Amadeu Oller 

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. 

2022/0011534 G61391850 FUNDACIO CARLES BLANCH Projecte de Suport Psicològic 

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. 

2022/0011532 G61391850 FUNDACIO CARLES BLANCH 
Projecte d'Acompanyament Preventiu a Menors i 
Famílies en situació de vulnerabilitat social 

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. 

2022/0009829 G08489460 
ASSOCIACIÓ DE PARES I FAMILIARS DE PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA SANT JORDI 

Fem esport 

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. 

2022/0010887 G58440934 FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU 

"Programa de capacitació i formació dels 
professionals de la Fundació Guru per la millora de 
la qualitat de vida de les persones ateses i la 
promoció de la Vida Independent" 

Incompliment base 9: no aporta la documentació 
requerida dins del termini  establert al 
requeriment d'esmena. 

2022/0009818 G60941861 
PRODISCAPACITATS FUNDACIO PRIVADA 
TERRASSENCA 

Escola Professional de Prodis 

Incompliment base 6: entitat inclosa al Pla 
estratègic de subvencions 2022 de l’Àrea 
d’Igualtat i Sostenibilitat Social (Gerències de 
Serveis Socials i Igualtat i Ciutadania). 
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NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA B MOTIU EXCLUSIÓ 

2022/0009415 G61095220 ASSOCIACIÓ TRASPLANTATS CARDIACS CORSNOUS 
Tenim un gran cor, i volem ajuda. Pis d'acollida per 
trasplantats cardíacs 

Incompliment base 18: la subvenció no és 
compatible amb cap altra subvenció atorgada per 
la Diputació de Barcelona per al mateix projecte. 

2022/0011542 G65818874 ASSOCIACIÓ ISTEA 
L'autisme i els cavalls: millora de la qualitat de vida 
de persones amb autisme 

Incompliment base 7 g]: no aporta documentació 
vàlida identificativa del/de la representant legal. 

 
NÚM. 

EXPEDIENT 
CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA C MOTIU EXCLUSIÓ 

2022/0011083 G62773221 ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA Aproximem l'Escoltisme al carrer 

Incompliment Base 2: No es subvencionaran 
actuacions o actes puntuals com exposicions, 

congressos, jornades, festes, publicacions, premis, 
estudis o investigacions. 

 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA D MOTIU EXCLUSIÓ 

2022/0010324 G63156541 
ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DELS DRETS DE LES 

DONES EN SITUACIO D'EXCLUSIO I MARGINACIO 
SOCIAL (GENERA) 

PROJECTE BELL. Abordatge interseccional de les 
violències de gènere 

Incompliment Base 2: No es subvencionaran 
projectes amb finalitats contràries als protocols i 

xarxes a les quals estigui adherida la 
Diputació de Barcelona o projectes contraris a 

mocions aprovades pel Ple de la 
corporació. 

2022/0010471 G01764471 
ASSOCIACIÓ PER LA FORMACIÓ VIRTUAL I 

PRESENCIAL - FOVIP 
PLATAFORMA MULTILINGÜE DE DETECCIÓ DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA EN DONES MIGRANTS 

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. 

2022/0011053 G66008616 
CENTRO DE ESTUDIOS Y INVESTIGACION EN 
ECONOMIA Y FINANZAS ISLAMICAS (CEIEFI) 

Per una Barcelona diversa també en tema 
econòmic i financer 

Incompliment Base 2: No es subvencionaran 
actuacions o actes puntuals com exposicions, 

congressos, jornades, festes, publicacions, premis, 
estudis o investigacions. 
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NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT NOM PROJECTE DEL PROGRAMA D MOTIU EXCLUSIÓ 

2022/0011386 G66160763 
ASSO XARXA DOS DEU PER LA MILLORA DEL 

BARRI 
Al barri diem No es No a les agressions masclistes 

i lgtbifobiques 

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. 

2022/0011585 G65663841 ASSOCIACIÓ ARRISSALAH Digitalitza't 

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. 

2022/0012123 G65139917 ASSOCIACIÓ JUVENIL SONARA Hack the Story Fora de termini. 
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Quart. DISPOSAR la despesa total de dos milions sis-cents quaranta mil sis-cents 
quaranta-quatre euros amb vint-i-set cèntims (2.640.644,27.-€), desglossats de la 
següent manera:  
 

- 650.645,00 € a càrrec a l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901 del 
pressupost de la Corporació per a l’any 2022. 

- 1.399.999,99 € a càrrec a l’aplicació pressupostària G/60000/23100/48901 del 
pressupost de la Corporació per a l’any 2022. 

- 589.999,28.-€ a càrrec a l’aplicació pressupostària G/60000/23110/48900 del 
pressupost de la Corporació per a l’any 2022. 

 
Cinquè. APROVAR l’atorgament d’una bestreta del 70% de l’import concedit a les 
entitats que tot seguit es relacionen: 
 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT-PROGRAMA A 
IMPORT 

BESTRETA 
2022/0008840 G59986299 NEXE FUNDACIÓ PRIVADA 12.137,69 € 

2022/0011559 G65569659 AFADIS BAIX MONTSENY 8.400,00 € 

2022/0008779 G61931895 
ASSOCIACIÓ CATALANA PRO PERSONES AMB SORDCEGUESA 

(APSOCECAT) 
6.440,00 € 

2022/0008750 G64746613 FUNDACIÓ PRIVADA SALUD MENTAL CATALUNYA 10.987,80 € 

2022/0009919 G65320343 ASSOCIACIÓ OBRIR-SE AL MON 9.436,00 € 

2022/0008743 G64570617 ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT 5.950,55 € 

2022/0009739 G58276072 ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PARKINSON DEBARCELONA 4.522,00 € 

2022/0008625 F64255581 APINDEP RONÇANA SCCL 2.445,32 € 

2022/0011556 G08400319 ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES AMB RETARD MENTAL 2.445,32 € 

2022/0009738 G61183216 CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU 2.445,32 € 

2022/0010681 G65064727 ASSOCIACIÓ ASPERGER DEL VALLES OCCIDENTAL 2.313,14 € 

 
NÚM. 

EXPEDIENT 
CIF ENTITAT-PROGRAMA B 

IMPORT 
BESTRETA 

2022/0010346 G61884359 FUNDACIÓ AUTONOMA SOLIDARIA 7.426,94 € 

2022/0011487 G60531100 
ASSOCIACIÓ CATALANA D'INTEGRACIO I DESENVOLUPAMENT 

HUMA (ACIDH) 
7.182,11 € 

2022/0009861 G63539571 FUNDACIÓ PRIVADA ASSISTENCIA PARTICULAR A DOMICILI 5.131,91 € 

2022/0009416 G58190786 
ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS DE MITJANS AUDIOVISUALS DE 

CATALUNYA (TAC) 
5.131,91 € 

2022/0009514 G60515707 
ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT FAMILIAR I COMUNITARIA 

VENTIJOL 
4.200,00 € 

2022/0009536 G60229846 FUNDACIÓ FORMACIO I TREBALL 5.070,82 € 

2022/0009351 G61314290 
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS I AMICS DE L'HOSPITAL SANT 

JAUME DE CALELLA 
5.070,82 € 

2022/0008916 G61482659 FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA PER A LA PARÀLISI CEREBRAL 5.070,82 € 

2022/0010379 G67425249 ASOC PDA BULLYING (PREVENCION DETECCION ACTUACION) 5.009,73 € 

2022/0010409 G64778962 ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL RADIO NIKOSIA 5.009,73 € 

2022/0008498 G65809600 ASSOCIACIÓ EMAUS RURAL D'ACCIO SOCIAL 4.979,18 € 

2022/0009891 G58500786 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 3.220,00 € 
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NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT-PROGRAMA B 
IMPORT 

BESTRETA 

2022/0011360 F61340519 
CENTRE D'INTERVENCIÓ PSICÒLOGICA, ANÀLISI I INTEGRACIÓ 

SOCIAL S.C.C.L 
4.013,97 € 

2022/0009028 G65438434 FUNDACIÓN GRUPO HADA 4.013,97 € 

2022/0008801 G62728183 FUNDACIÓ PRIVADA ARED 4.013,97 € 

2022/0010884 G58020124 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES.UNIVERSITAT DE VIC-UCC 4.013,97 € 

2022/0009036 G25542820 
CONFEDERACIÓ CATALANA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

FÍSICA I ORGÀNICA COCEMFE CATALUNYA 
4.013,97 € 

2022/0008810 G65149601 ASSOC.DE SORDCECS DE CATALUNYA 4.013,97 € 

2022/0009375 G67424358 FUNDACION NO SOMOS INVISIBLES 4.013,97 € 

2022/0010315 G25726316 FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE 4.013,97 € 

2022/0011550 G58311564 CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-S.ILDEFON 3.810,73 € 

2022/0009215 G58711037 ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFANCIA MALTRACTADA 3.810,73 € 

2022/0010881 G62564372 FUNDACIÓ PRIVADA ANA RIBOT DURAN 3.810,73 € 

2022/0009271 G61258935 CLUB ESPORTIU ESBONAT I AMISTAT DE BARCELONA 3.810,73 € 

2022/0012021 G63838890 ONG NUTRICION SIN FRONTERAS 2.375,18 € 

2022/0011376 G64680986 
CEHDA ASSOC.DESENVOLUPAMENT CULTURAL,AMBIENTAL I 

HUMA 
2.327,04 € 

2022/0011336 G65127706 FUNDACIÓN SOCIAL AUREA 2.327,04 € 

2022/0010312 G61959417 SUPORT CASTELLA SM 1.792,35 € 

2022/0010730 G63549828 JESED - ASSOCIACIO D'AJUDA CIVICA I ASSI 1.428,19 € 

2022/0010341 F61797197 ENTREM SCCL 1.417,77 € 

2022/0011450 G61328373 
AVES (ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS PARA ENFERMOS 

SANABLES GRUP DE DOL 
1.417,77 € 

2022/0010805 G08814717 ASSOCIACIÓ LLAR DE PERSONES SORDES DE BADALONA 1.417,77 € 

2022/0009273 G62343959 FUNDACIO PRESME 742,79 € 

2022/0008010 G60701000 GAIS POSITIUS 700,00 € 

2022/0008631 G58422791 AV FONT DELS CAPELLANS 731,71 € 

2022/0011536 G64154479 ASSOCIACIÓ CREART 720,62 € 

2022/0010384 G61934782 AVALOT JOVES DE LA UGT DE CATALUNYA 720,62 € 

2022/0009787 G61125449 
GRUP RECREATIU,EDUCATIU,SOCIAL I ALTERNATIU , 

G.R.E.S.C.A. 
720,62 € 

 

NÚM. 
EXPEDIENT 

CIF ENTITAT-PROGRAMA D 
IMPORT 

BESTRETA 
2022/0011529 G61851747 RED EUROPEA MUJERES PERIODISTAS 2.100,00 € 

2022/0011416 G08855827 MOVIMENT EDUCATIU DEL MARESME 2.800,00 € 

2022/0011966 G66204660 
ASSOCIACIÓ XARXA D'ENTITATS D'ACCIO SOCIAL I 

COMUNITARIA 
2.900,80 € 

2022/0010879 G67063206 FUNDACIO CONTORNO URBANO 2.246,45 € 

 
Condicionar el pagament de la bestreta a l’acceptació de la subvenció per part del 
beneficiari/ària. 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per l’entitat beneficiaria pel transcurs 
d’un mes a partir del dia següent a la publicació en el BOPB de la resolució de 
concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.  
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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 2022 i el 31 de desembre de 2022. 

 Període de justificació: entre el 9 de gener de 2023 i el 3 de març de 2023, amb 
un període de justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2022, per aquells 
supòsits en que el projecte/activitat, objecte de la subvenció, estigui totalment 
executat.  

 
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-2022 
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2022 
 
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 Serveis Socials, mitjançant correu electrònic adreçat a 
osi.subv_entitats@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 Electrónica de la Diputació de Barcelona. 
 
La publicació en el BOPB substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes.” 
 
PRECS i PREGUNTES 
 
El diputat senyor Mut (ERC-AM) s’interessa per les noticies aparegudes en alguns 
medis de comunicació en relació amb una denúncia feta pel sindicat CCOO sobre els 

https://seuelectronica.diba.cat/requisitTecnologics.asp#sistemes
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problemes de climatització existents en algunes unitats del Pavelló Nord del recinte de 
Mundet. 
 
La diputada senyora Moret, presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social (PSC-CP), indica que el problema existeix però que està ja en 
vies de solució, ja que s’hi està treballant de forma intensa. Afegeix que el sindicat 
CCOO està informat, ja que estan en contacte amb ells, i que en els propers dies el 
problema estarà resolt. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 


