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El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Barce-
lona pel 2016 s’ha elaborat d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. Un dels principis que regeix aquesta Llei (inspirat en el d’estabilitat pres-
supostària) és el de transparència, és a dir, fer públiques les subvencions, transferènci-
es i altres ajuts que es concedeixen fet que, alhora, incrementa els nivells d’efi ciència i 
efi càcia de l’acció pública de foment. És en aquesta línia de millora de l’efi càcia que la 
Llei estableix, a l’article 8.1, la necessitat d’elaborar un pla estratègic en el qual es posin 
de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant les subvencions, 
així com els costos previsibles i les seves fonts de fi nançament.

Les diferents subvencions, transferències i altres ajuts, tant corrents com de capital, 
que la corporació té previstes pel 2016 s’agrupen d’acord amb la classifi cació per 
programes que estableix l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, que modifi ca l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que regula l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. Aquesta classifi cació ordena les aplicacions pressupostàries en funció 
de la seva fi nalitat i dels objectius que es pretenen aconseguir i les agrupa per àrees de 
despesa, polítiques de despesa, grups de programes i programes, possibilitant el seu 
desenvolupament en subprogrames.

Per completar aquesta informació, al fi nal d’aquest document es recullen les subvenci-
ons, transferències i ajudes agrupades d’acord amb els subprogrames pressupostaris 
aprovats pel 2016.

Annex també hi ha el document que recull la relació de totes les subvencions, trans-
ferències i altres ajuts ordenada per orgànics i subprogrames pressupostaris. Per a 
cadascuna de les aplicacions pressupostàries s’inclou la descripció del subconcepte 
econòmic, la denominació de l’aplicació en la qual s’ha consignat la dotació correspo-
nent, l’objecte a assolir amb els recursos assignats, el mecanisme a través del qual 
s’articularan i la previsió de l’import.

En el quadre següent es pot observar l’import assignat en el pressupost del 2016 per 
àrees i polítiques de despesa de les diferents transferències corrents i de capital.

Objectius 
i efectes 
que es 
volen 
aconseguir
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L’àrea de despesa de serveis públics bàsics està confi gurada a la Diputació de Barce-
lona per les polítiques de despesa d’habitatge i urbanisme i de medi ambient.

Les subvencions previstes en el marc de la política de despesa d’habitatge i urbanis-
me presenten com a eixos principals el suport als ajuntaments en el desenvolupament 
urbanístic i en la gestió de les polítiques d’habitatge. El condicionament, la reforma i la 
rehabilitació dels habitatges socials, així com les subvencions destinades a proporci-
onar i adequar els equipaments, l’espai públic i les infraestructures urbanes dels ens 
locals confi guren actuacions importants en aquest àmbit.

D’altra banda, la política de despesa de protecció i millora del medi ambient engloba 
subprogrames relacionats amb la gestió forestal i la prevenció d’incendis, la gestió del 
medi ambient i la dels espais naturals. 

En el marc de la gestió forestal i la prevenció d’incendis, les subvencions a les agrupa-
cions de defensa forestal tenen un paper important a l’hora de desenvolupar els plans 
de prevenció municipals d’incendis forestals, així com els projectes de recuperació i 
valorització de boscos i d’obertura de franges perimetrals contra incendis. També es 
dóna suport per afavorir un millor aprofi tament de la biomassa forestal. 

En termes de gestió ambiental, la corporació es proposa potenciar i donar suport a 
activitats d’educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental local, així com dur 
a terme accions que afavoreixin la sostenibilitat ambiental i econòmica, i la mitigació 

Taula 1. Transferències per àrees i polítiques de despesa
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del canvi climàtic en temes de residus, aigua i energia. En aquest sentit, cal remarcar 
la inversió en infraestructures relacionades amb actuacions en el cicle de l’aigua (6,5 
milions d’euros).

Quant a la gestió d’espais naturals, a banda dels ajuts destinats als ajuntaments per al 
funcionament d’equipaments d’informació i per a la prestació d’altres serveis d’atenció 
al públic, la major part de les subvencions es concreten en els diferents consorcis d’es-
pais naturals participats per la corporació, amb l’objectiu de contribuir al fi nançament 
de les seves despeses. 

L’àrea de despesa que recull les actuacions de protecció i promoció social té el pressu-
post distribuït en dos grans àmbits d’actuació: el de serveis socials i la promoció social 
i el de foment de l’ocupació. 

El grup de programes d’acció social i assistència a persones dependents són els que 
aglutinen majors aportacions dins d’aquesta política i que respon a la voluntat de donar 
un marcat caràcter social a aquest pressupost. Es tracta de polítiques que tenen com a 
fi nalitat, entre d’altres, contribuir al fi nançament de serveis socials bàsics i lluitar contra 
la desigualtat, la pobresa i l’exclusió social. Aquest últim, enguany, és una de les línies 
prioritàries i prova d’això és que s’ha reforçat amb un programa complementari dotat 
amb 15 milions d’euros. En aquest mateix sentit respon la inclusió de 30 milions d’eu-
ros en un programa complementari de foment de l’ocupació, el qual es gestiona prin-
cipalment des de l’àmbit dels serveis socials municipals (22,5 milions d’euros), mentre 
que l’altra aportació s’administra des de l’àmbit de foment de l’ocupació (7,5 milions 
d’euros). 

El pressupost també inclou el conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, que coordina el funcionament de la xarxa d’habitatges d’inserció social, 
i té per objectiu ajudar a integrar a les persones que requereixen una especial atenció, 
proporcionant a aquests col·lectius una llar digna amb suport psicosocial. També es 
continua treballant, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i els diferents Col-
legis d’advocats de la demarcació de Barcelona, amb el programa d’assessorament i 
orientació jurídica als ciutadans amb greus difi cultats econòmiques i que es troben en 
situació de risc d’exclusió social, així com amb el programa de mediació hipotecària.

Pel que fa a les activitats a les quals es dóna suport en el terreny de la promoció soci-
al, van dirigides, principalment, a potenciar l’acció comunitària, dinamitzar la participa-
ció ciutadana, fomentar la igualtat de gènere i les polítiques de joventut.
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Quant al foment de l’ocupació, els recursos que s’hi destinen són per potenciar la 
qualitat, l’impacte i l’efi ciència del sistema públic local d’ocupació, a través de la Xar-
xa de Serveis Locals d’Ocupació, i promoure l’adaptabilitat del sistema públic local 
d’ocupació a les necessitats territorials i a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica. 
Es reforça la formació a mida per adaptar-se a les necessitats de les empreses i es 
treballa per a la promoció de l’ocupació en la indústria local de les persones que per la 
seva edat tenen difi cultats d’inserció. Dins d’aquest àmbit està consignada la resta del 
programa complementari de foment de l’ocupació que s’ha comentat anteriorment i que 
té per objectiu contribuir a la generació directa d’ocupació.

La tercera àrea de despesa és la de producció de béns públics de caràcter preferent, 
distribuïda en quatre grans àmbits: sanitat, educació, cultura i esport. 

Pel que fa a les accions públiques relatives a la salut pública, el suport econòmic des-
tinat als municipis té com a fi nalitat cobrir les necessitats dels ajuntaments en l’exercici 
de les seves competències en matèria de salut pública, especialment en el disseny i 
desenvolupament d’activitats adreçades a promoure hàbits i estils de vida saludables, 
en matèria de seguretat alimentària, de sanitat ambiental (com ara la prevenció de ma-
lalties relacionades amb la presència de mosquits) i en el control de la qualitat sanitària 
de l’aigua de consum humà (en municipis de menys de 5.000 habitants), així com en la 
higiene i la salubritat a les platges. S’augmenta el suport econòmic per a la compra de 
desfi bril·ladors i altre material necessari per a la vigilància i el control sanitari.

Els recursos destinats a educació tenen com a objectiu principal el suport a les políti-
ques educatives locals a través del desenvolupament de diversos programes, com per 
exemple el de mesures formatives. Però són els programes de suport a les escoles 
bressol les que tenen un pes més signifi catiu. Es tracta d’ajuts destinats tant a do-
nar suport al seu funcionament (10,5 milions d’euros), com a la cobertura de beques 
menjador i beques d’escolarització integrades dins d’un programa específi c (3 milions 
d’euros). D’altra banda, també es manté la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori (6 milions d’euros). Cal tenir en compte que dins d’aquest àmbit està inclosa 
l’aportació a l’organisme autònom de l’Institut del Teatre. 

Les línies de treball més importants de la política de cultura van adreçades a recolzar 
les entitats culturals que desenvolupen polítiques de promoció i difusió de la cultura, 
potenciar la Xarxa de Museus Locals i garantir la prestació del servei de lectura pública 
municipal a través del suport a la Xarxa de Biblioteques Municipal. La gestió dels arxius 
locals, la difusió artística articulada a través del suport a les programacions de teatre, 
música, dansa i arts visuals dels ajuntaments, i la conservació del patrimoni arquitectò-
nic són altres de les actuacions previstes.
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En l’àmbit esportiu es continua impulsant la cooperació amb el món local a través de la 
dinamització de la pràctica esportiva. El suport a la planifi cació, la construcció, la millora 
i el manteniment d’equipaments esportius, així com a l’adquisició de material esportiu 
inventariable específi c per a les instal·lacions esportives municipals també tenen un 
paper destacat.

Dins de les actuacions de caràcter econòmic es dóna suport als ajuntaments en el des-
envolupament de les seves polítiques comercials. Els recursos també van destinats a 
aprofi tar les potencialitats turístiques del territori, amb l’impuls i el suport a les polítiques 
de planifi cació i promoció turística que porten a terme els diferents ens locals. En 
aquest sentit, pel 2016, està previst iniciar un nou projecte per adequar l’entorn del riu 
Llobregat des del punt de vista turístic. Les actuacions en l’àmbit del teixit productiu 
consisteixen en programes com el de foment de la cultura emprenedora i el de crea-
ció, consolidació i creixement d’empreses a fi  de generar i propiciar el creixement en 
l’activitat econòmica del territori, així com en la defi nició d’estratègies i polítiques de 
desenvolupament econòmic local. També s’han consignat recursos per subvencionar 
inversions en el marc de la xarxa local de carreteres (camins, rotondes, etc.), així com 
per donar resposta a la necessitat dels municipis quan a les actuacions específi ques 
de millora de camins i elements de seguretat viària (3 milions d’euros), i per ajudar a 
l’elaboració de diversos plans, ja sigui de camins, de mobilitat, com d’accessibilitat.

En l’àmbit de les noves tecnologies està previst potenciar els sistemes d’informació 
municipals a través de l’elaboració de webs locals, del subministrament d’escàners, 
de la consultoria tecnològica i de les auditories de protecció de dades; així com avan-
çar cap al concepte de les ciutats intel·ligents, mitjançant la participació en el projecte 
europeu Urban Smart Cities, aprofi tant les possibilitats que ofereixen les tecnologies 
avançades per aplicar-les a l’efi ciència energètica dels serveis municipals. Cal tenir en 
compte que aquest àmbit inclou, igual que l’any passat, l’aportació a la Xarxa Audiovi-
sual Local. Per a aquesta àrea de despesa, també està previst el suport econòmic per a 
la creació o el funcionament dels serveis municipals de defensa del consumidor dels 
ajuntaments de la demarcació de Barcelona amb conveni d’adhesió a la Xarxa Local 
de Consum.

Finalment, dins les actuacions de caràcter general i destinades directament als ens 
locals, es dóna assistència als governs locals en l’administració general de les cor-
poracions locals, ja sigui mitjançant plans de formació, de funció pública i d’organització 
municipal, entre d’altres. S’inclou en aquest àmbit el suport fi nancer a les inversions 
municipals a través d’un programa tan consolidat com el Programa de crèdit local.
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També forma part d’aquest bloc les actuacions en l’àmbit de les relacions interna-
cionals i cooperació, que estan adreçades especialment a fomentar la política de 
cooperació al desenvolupament dels ajuntaments i a consolidar internacionalment la 
Diputació de Barcelona com a agent de cooperació descentralitzat i especialitzat en el 
reforç dels governs i la governabilitat local.

En aquest darrer àmbit també es troben pressupostades les aportacions al PUOSC 
(29,5 milions d’euros), que han augmentat respecte del pressupost anterior, l’import 
corresponent al conveni regulador del traspàs dels serveis assistencials de salut men-
tal i sociosanitaris, les aportacions a l’IRTA  pel conveni de Torre Marimon i diverses 
col·laboracions amb institucions i entitats en projectes d’interès públic.

D’acord amb la naturalesa econòmica de la despesa, els 332,13 milions d’euros pre-
vistos al pressupost de 2016 com a transferències corresponen en un 70,05% (232,64  
milions d’euros) a transferències corrents i el 29,95% restant (99,49 milions d’euros) a 
transferències de capital.

L’anàlisi de la distribució d’aquests recursos en funció dels destinataris mostra com, del 
global d’aportacions previstes (tant corrents com de capital), les entitats locals rebran 
231,58 milions d’euros, que representen el 69,73% del total d’aportacions: el 78,27% 
per a ajuntaments, el 14,09% per a consorcis i el 7,64% restant per a comarques i al-
tres entitats locals.

Gràfi c 1. Transferències corrents i de capital

Costos 
previsibles
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La resta, 100,55 milions d’euros (el 30,27% del total), es destinaran a ens dependents 
de l’entitat local (Organisme Autònom de l’Institut del Teatre i Xarxa Audiovisual Local, 
S.L.), a ens de la comunitat autònoma principalment per quatre conceptes: PUOSC, 
l’aportació al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona pel traspàs dels Centres as-
sistencials Dr. Emili Mira López, la dotació a l’Ofi cina de Suport a la Iniciativa Cultural 
de la Generalitat de Catalunya per a la programació escènica i musical municipal, i les 
aportacions a l’IRTA pel conveni de Torre Marimon, i a institucions sense fi nalitat de 
lucre, entre d’altres.

En l’anàlisi de les subvencions, transferències i ajuts que s’han previst al pressupost 
2016, cal fer referència a les que estan incloses dins del Pla de Xarxa de Governs 
Locals que, pel pes en el conjunt del pressupost i l’abast territorial, es confi gura com 
el principal instrument de concertació i cooperació amb els ens locals per part de la 
Diputació de Barcelona. Els ajuts econòmics d’aquest pla es manifesten, d’una banda, 
en el suport a la prestació integral i adequada de serveis públics d’acord amb les com-
petències establertes a l’article 91.2 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. D’altra banda, també es vol donar suport mitjançant la concertació a la 
creació i manteniment d’equipaments i infraestructures així com afavorir l’estabilitat i la 
solvència de les fi nances municipals. 

Els instruments mitjançant els quals s’articula el Pla de la Xarxa de Governs Locals 
són Catàleg per una banda, Meses de concertació i Programes complementaris per 
una altra banda. 

Taula 2. Transferències corrents i de capital en funció de l’entitat 
benefi ciària
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El total de transferències, subvencions i ajudes, previstes pel 2016, orientades a do-
nar suport a les diferents actuacions locals del Catàleg, és de 72,71 milions d’euros, 
el 95,20% dels quals està consignat com a transferències corrents i que suposen el 
29,75% del total de transferències corrents pressupostades. 

Al gràfi c adjunt es pot observar la distribució d’aquest import per àrees de despesa, 
entre les quals destaca, en primer terme, la de producció de béns públics de caràcter 
preferent, seguida de la de protecció i promoció social i de les actuacions de caràcter 
econòmic.

Quant a les Meses de concertació i Programes complementaris, en el pressupost 
2016, es diferencien les actuacions pendents del període anterior, corresponent al 
mandat 2012-2015, amb un import de 13,22 milions d’euros, de les del període 2016-
2019, que ascendeix a 69,80 milions d’euros. En total, la previsió de l’anualitat pel 2016 
és de 83,02 milions d’euros, dins dels quals destaquen els 30 milions del programa 
complementari de foment de l’ocupació local i els 15 milions del programa Serveis Socials 
Bàsics, desigualtat i pobresa. El 42,88% consignat a Meses de concertació correspon 
a transferències de capital, que suposen el 35,79% del total de les transferències de 
capital de la corporació. De l’anàlisi per àrees de despesa destaca, en primer lloc, les 
actuacions de protecció i promoció social (serveis socials), seguida de la de serveis 
públics bàsics (habitatge i urbanisme) i les de caràcter general.

Gràfi c 2. Pla de Xarxa de Governs Locals per
àrees de despesa. Catàleg
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El fi nançament del Pla estratègic de subvencions, transferències i ajuts s’estableix en 
funció del seu caràcter corrent o de capital. Així, les transferències corrents (pressu-
postades al capítol 4) es fi nancen amb ingressos corrents (684,02 milions d’euros) els 
quals representen el 76,32% del total del pressupost d’ingressos de la corporació (que, 
pel 2016, és de 896,28 milions d’euros). Per fi nançar les transferències de capital s’ha 
recorregut a l’estalvi net generat, així com a una previsió d’endeutament de 28,42 mi-
lions d’euros. 

La vigència d’aquest pla és la mateixa que la de la resta de components pressupostaris, 
és a dir, l’exercici 2016, tot i que les aportacions incloses en el Pla de Xarxa de Governs 
Locals es regeixen per uns terminis d’execució propis que són els establerts en la nor-
mativa de desplegament del Protocol general del Pla.

Fonts de 
fi nançament

Gràfi c 3. Pla de Xarxa de Governs Locals per àrees de 
despesa. Meses de concertació

Termini
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15000

15100

17200

17210

17220

17221

1722A

17230

17231

23100

23101

23102

23110

24100

31100

32000

32400

33210

33220

33300

33310

33400

33410

33600

34100

34200

43100

43120

43200

43201

43300

43900

45300

45302

49100

Millora dels equipaments públics i espais urbans

Gestió urbana i territorial

Gestió forestal i prevenció d'incendis

Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Avaluació i gestió ambiental

Sensibilització i divulgació ambiental

Euronet 50/50 max

Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Infraestructures parcs i espais fluvials

Suport als serveis socials municipals

Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Centres residencials d'estades temporals

Acció comunitària, particip., igualtat i joventut

Suport al mercat de treball local

Salut pública

Polítiques educatives locals

Serveis traspassats d'educació

Sistema regional de lectura pública

Arxius municipals i patrimoni documental local

Museus i patrimoni cultural moble

Palau Güell

Desenvolupament cultural local

Suport a la difusió artística als municipis

Actuació en el patrimoni arquitectònic

Dinamització de l'esport als municipis

Equipaments i recerca per a l'esport

Comerç urbà

Mercats i fires locals

Promoció turística

Gestió turística territorial

Suport al teixit productiu

Estratègies per al desenvolupament econòmic

Manteniment de la xarxa local de carreteres

Vialitat local

Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Subprograma Import
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Polítiques de consum

Suport als òrgans de govern

Secretaria general

Gestió del personal de la corporació

Comunicació i publicacions

Relacions internacionals i projecció exterior

Cooperació europea

Assistència integral al govern local. Adm. general

Cooperació al desenvolupament

Gestió del recinte de les Llars Mundet

Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Suport al finançament i a la solvència econòmica

Concertació local

Subprograma Import
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Detall de subvencions, 
transferències i altres ajuts
per aplicació pressupostària





Pressupost 2016 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària

Ajuts en matèria de seguretat Convocatòria 75.000,00 .

Subvenció directa per a les despeses del bus del recinte de les Llars
Mundet Concessió directa 28.700,00 .

Actuacions d’utilitat pública i d’interès social al districte de Ciutat Vella Concessió directa 770.000,00 .

Aportació segons conveni Concessió directa 75.000,00 .

Activitats d'intercanvi amb escoles de la demarcació de Barcelona Concessió directa 50.000,00 .

Conveni diferències de retribucions del personal Concessió directa 625.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 220.000,00 .

Premi concurs piulades Convocatòria 1.000,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 500.000,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 204.888,00 .

Aportació institucional Concessió directa 34.765,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 860.000,00 .

10030

10410

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

92200

93312

23101

32000

32000

32400

33300

33310

33400

33400

33400

33400

4

4

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

46200

45330

76200

46700

48900

46700

48900

48100

46200

46700

46701

48900

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
universitats públiques

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
consorcis

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transferències a  
consorcis

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Premis, beques i  
pensions d'estudi i
investigació

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
consorcis

Transferències a  
consorcis

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Universitat de Barcelona.
Bus recinte

Ajuntament de Barcelona
(Ciutat Vella)

Cons. Univ. Ctre. Associat
UNED prov. Barcelona

Associació d'Amics de la
Bressola

Consorci de l'Escola
Industrial

Fundació Privada Palau

Concurs de piulades

Consorci de la Colònia Güell

Orgànic Subpr. Capítol Econòmic Descripció Denominació Objecte Concessió Import
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Pressupost 2016 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària

Revista Òmnium Concessió directa 25.000,00 .

Organització i celebració d'actes d'homenatge a víctimes de la Guerra Civil
Espanyola Concessió directa 1.500,00 .

Edició i publicació de la Revista de Catalunya Concessió directa 8.900,00 .

Conservació i catalogació del fons de la biblioteca Concessió directa 9.000,00 .

Festival de música antiga i activitats de catalogació, digitalització i
tractament del fons documental de la Fundació Concessió directa 40.000,00 .

Activitats de digitalització i arxiu del fons documental del President
Tarradelles i despeses de col·laboracions Concessió directa 40.600,00 .

Suport a les representacions realitzades pel grup de teatre Santiago
Rusiñol Concessió directa 5.000,00 .

Altaveu de les cultures Concessió directa 4.440,00 .

Organització i celebració del Festival de Música Antiga dels Pirineus Concessió directa 16.000,00 .

Conveni relatiu a activitats, jornades i recopilació de textos d'actes
institucionals i culturals Concessió directa 83.200,00 .

Premi Martí Gasull 2016 Concessió directa 13.000,00 .

Actes públics de l'Acadèmia Concessió directa 10.000,00 .
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10500

10500

10500

10500
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10500

10500

10500

10500

10500

10500

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

33400

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48906

48907

48908

48909

48910

48911

48912

48913

48914

48915

48916

48917

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Òmnium Cultural

Associació d'Aviadors de la
República

Fundació Revista de
Catalunya

Fundació Balmesiana -
Biblioteca Balmes

Fundació Civil Privada
"Populus Alba"

Cistercenca Ordre Abadia de
Santa Maria de Poblet

Cercle Català de Madrid

Amics de la Unesco de
Barcelona

Associació Festival de  
Música Antiga dels Pirineus

Institut d'Estudis Catalans

Plataforma per la Llengua -
Col·lectiu l'Esbarzer

Reial Acadèmia Cat. de  
Belles Arts de Sant Jordi

Orgànic Subpr. Capítol Econòmic Descripció Denominació Objecte Concessió Import
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Pressupost 2016 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària

Concurs de boletaires 2016 Concessió directa 2.000,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 16.000,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 15.000,00 .

Projecte de museïtzació i condicionament d'espais del Monestir de Poblet Concessió directa 76.000,00 .

Restauració de l’edifici i les instal·lacions de la Casa de la Convalescència Concessió directa 21.000,00 .

Obres de rehabilitació de la Basílica i els seus elements Concessió directa 50.000,00 .

Restauració Basílica Santa Maria de l'Alba de Manresa Concessió directa 60.000,00 .

Volta Ciclista a Catalunya 2016 Concessió directa 40.000,00 .

Suport a la celebració de la XVIII edició dels Jocs Mediterranis a Tarragona
el 2017 Concessió directa 300.000,00 .

Activitats i jornades de dinamització del sector Concessió directa 10.000,00 .

Col·laboració en la celebració de diferents esdeveniments al Circuit Concessió directa 2.000.000,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 1.000.000,00 .
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10500
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10500

10500

10500

10500

10500

10500

33400

33400

33400

33400

33400

33600

33600

34100

34100

43300

43900

43900

4

7

7

7

7

7

7

4

7

4

4

4

48918

76200

78900

78901

78904

78900

78901

48900

75300

48900

45390

46200

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a societats i altres
organismes públics

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a societats i altres
organismes públics

Transferències a  
ajuntaments

Penya Boletaire de Berga

Fundació Civil Privada
"Populus Alba"

Institut d'Estudis Catalans

Basílica dels Sants Màrtirs
Just i Pastor

Bisbat de Vic

"Volta" Ciclista a Catalunya
Associació Esportiva

Equacat, SA

Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA)

Circuits de Catalunya, S.L.

Orgànic Subpr. Capítol Econòmic Descripció Denominació Objecte Concessió Import
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Pressupost 2016 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 102.445,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 146.000,00 .

Projecte Terra Pagesa Concessió directa 50.000,00 .

Activitats de promoció del comerç Concessió directa 1.500,00 .

Jornada dels Economistes 2016 Concessió directa 5.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 20.000,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 872.015,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 3.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 260.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 260.000,00 .

Quota anual de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)  
que liquida directament la Federació de Municipis de Catalunya Concessió directa 54.165,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 200.928,00 .
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43900

43900
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43900

91200

91200

91200

91200

91200

91200

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

46700

48900

48901

48902

48903

48904

46200

46600

46601

46602

46603

46700

Transferències a  
consorcis

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments

Transf. a altres entitats
que agrupin municipis

Transf. a altres entitats
que agrupin municipis

Transf. a  altres entitats
que agrupin municipis

Transf. a altres entitats
que agrupin municipis

Transferències a  
consorcis

Unió de Pagesos

Associació d'Empresaris i
Profession. de la Rambla

Col·legi d'Economistes de
Catalunya

Fundació Institut d'Economia
de Barcelona

Federació de Municipis de
Catalunya

Associació Catalana de
Municipis (ACM)

Federació de Municipis de
Catalunya

Orgànic Subpr. Capítol Econòmic Descripció Denominació Objecte Concessió Import
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Pressupost 2016 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària

Aportació institucional Concessió directa 50.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 266.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 96.500,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 10.000,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 448.000,00 .

Assignació als grups polítics amb representació al Ple de la corporació per
a despeses de funcionament Concessió directa 765.700,00 .

Aportació institucional Concessió directa 20.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 51.840,00 .

Aportació institucional Concessió directa 22.580,00 .

Celebració dia d'Europa Concessió directa 3.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 199.800,00 .

Col·laboració en activitats d'interès públic Concessió directa 100.000,00 .
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4

4

4

4

4
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4

4

4

46701

46702

46703

47900

48900

48901

48902

48903

48904

48905

48906

48907

Transferències a  
consorcis

Transferències a  
consorcis

Transferències a  
consorcis

Altres subvencions a
empreses privades

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.
sense fins de lucre

Cons. Uni. Internacional  
Menéndez Pelayo Barcelona

Institut de Ciències Polítiques  
i Socials (ICPS)

Inst. Cat. d'Avaluació de Pol.
Públiques (Ivàlua)

Grups polítics

Fundació Ernest Lluch

Fundació Josep  
Comaposada

Institut d'Humanitats de
Barcelona

Fundació Casal d'Europa del
Berguedà

Fundació Carles Pi i Sunyer

Mancomunitat de Governs
Locals

Orgànic Subpr. Capítol Econòmic Descripció Denominació Objecte Concessió Import
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Pressupost 2016 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària

Aportació institucional Concessió directa 115.000,00 .

XLVIII edició Universitat Catalana d'Estiu Concessió directa 20.000,00 .

Col·laboració en iniciatives formatives Concessió directa 180.000,00 .

Col·laboració per a la realització d'activitats jurídiques Concessió directa 20.000,00 .

Activitats relatives al món local Concessió directa 12.000,00 .

Activitats que porten a terme les diverses federacions esportives catalanes  
reconegudes Concessió directa 10.000,00 .

Programa de millora de la salut infantil Concessió directa 35.000,00 .

Col·laboracions d'interès públic i conveni amb el Parlament de Catalunya Concessió directa 50.000,00 .

Complement personal transitori del personal transferit Concessió directa 76.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 84.000,00 .

Convocatòria Premi Prat de la Riba Concessió directa 9.630,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 8.000,00 .
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91200

91200

91200

91200

92400
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4

48908

48909

48910

48911

48912

48913

48900

45000

45001

45100

45101

45330

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a l'admin. general  
de les com. autònomes

Transf. a l'admin. general  
de les com. autònomes

Transf. a org. autònoms i  
agències de les com.aut.

Transf. a org. autònoms i  
agències de les com.aut.

Transferències a  
universitats públiques

Fundació Democràcia i  
Govern Local

Fundació Universitat  
Catalana d'Estiu

Fundació Aula d'Alts Estudis  
d'Electes

Il·lustre Col·legi d'Advocats  
de Barcelona

Col·legi Secretaris,  
Interventors i Tresorers Adm.

Plataforma Proseleccions  
Esportives Catalanes

Ocularis Associació

Escola de Viticultura.  
Complement traspàs

Patronat de la Muntanya de  
Montserrat

Escola d'Administració  
Pública de Catalunya

Universitat Autònoma de  
Barcelona

Orgànic Subpr. Capítol Econòmic Descripció Denominació Objecte Concessió Import
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Pressupost 2016 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 18.500,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 2.500,00 .

Col·laboracions d'interès públic Concessió directa 6.000,00 .

Obres de reparació de la passarel·la d'accés al Monestir de Montserrat Concessió directa 300.000,00 .

Campanya conjunta amb la Generalitat de Catalunya per a la prevenció  
d'incendis Concessió directa 115.000,00 .

Ajuts per dur a terme la difusió d'activitats relacionades amb l'esport,  
benestar social, entre d'altres Concessió directa 30.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: auditories de comunicació
Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

65.000,00 .

Ajuts per dur a terme la difusió d'activitats relacionades amb l'esport,  
benestar social, entre d'altres Concessió directa 15.500,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport a l'elaboració d'accions  
de projecció exterior

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

50.000,00 .

Suport en matèria de relacions internacionals Convocatòria i/o  
concessió directa 614.415,00 .

Projectes i iniciatives municipals en l'àmbit de la Unió Europea Concessió directa 17.000,00 .

Premi a municipi o ens local per la seva trajectòria europea Convocatòria i/o  
concessió directa 3.000,00 .
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94100
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92050

92050

92050

92050

92060

92060

92061

92061

4

4
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4

4

4

4

4

4

4

4

45331

45333

45370

75100

45000

46200

46250

48900

46250

48900

46200

48100

Transferències a  
universitats públiques

Transferències a  
universitats públiques

Transferències a altres  
ens de les com.  
autònomes

Transf. a org. autònoms i  
agències de les com.aut.

Transf. a l'admin. general  
de les com. autònomes

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments

Premis, beques i  
pensions d'estudi i  
investigació

Patronat de la Muntanya de  
Montserrat

Premis

Orgànic Subpr. Capítol Econòmic Descripció Denominació Objecte Concessió Import
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Pressupost 2016 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària

Activitats relacionades amb la Unió Europea, els ajuntaments i la  
ciutadania Concessió directa 20.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport a l'elaboració de plans  
directors, a les accions i plans de sensibilització i als projectes a l'exterior

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

723.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport a l'elaboració de plans  
directors, a les accions i plans de sensibilització, i als projectes de  
cooperació al exterior

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

15.750,00 .

Activitats de Cooperació al Desenvolupament Concessió directa 75.000,00 .

Activitats de cooperació al desenvolupament i suport a entitats per a  
l'impuls de programes coincidents amb els objectius i finalitats de l'OCD

Convocatòria i/o  
concessió directa 2.787.300,00 .

Suport a projectes de cooperació internacional Convocatòria i/o  
concessió directa 600.000,00 .

Convenis per col·laborar en la realització de programes de formació  
adreçats als empleats de la Diputació de Barcelona Concessió directa 40.000,00 .

Convenis per col·laborar en la realització de programes de formació  
adreçats als empleats de la Diputació de Barcelona Concessió directa 5.000,00 .

Col·laboració en la realització de programes de formació Concessió directa 28.000,00 .

Màster en Hisenda Autonòmica i Local Concessió directa 14.000,00 .

Ajuts a les centrals sindicals signants del Pla Agrupat de Formació  
Contínua amb l'objectiu d'impulsar, dinamitzar i fer el seguiment d'accions  
formatives

Concessió directa 43.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport en termes de consultoria Concessió directa  
XGL 76.800,00 .
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13100

92061

92400
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92200

92200
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92200

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48901

46250

46550

46700

48900

49000

45330

48900

45330

45331

48900

46255

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
comarques. XGL

Transferències a  
consorcis

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a l'exterior

Transferències a  
universitats públiques

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
universitats públiques

Transferències a  
universitats públiques

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments. XGL. En  
espècie

Cooperació internacional  
directa

Conveni programa experts  
formació

Universitat de Barcelona

Estudis i projectes de  
consultoria

Orgànic Subpr. Capítol Econòmic Descripció Denominació Objecte Concessió Import
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Pressupost 2016 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport en termes d'organització Concessió directa  
XGL 64.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport en termes de gestió  
documental (ENI)

Concessió directa  
XGL 80.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

1.500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

7.500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

60.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

500.000,00 .

Beques de col·laboració Convocatòria 178.766,00 .

Despeses de funcionament ordinari de les seccions sindicals Concessió directa 7.720,00 .

Conveni de col·laboració amb UGT i CCOO sobre el control del compliment  
de la normativa en matèria de seguretat en les obres contractades Concessió directa 38.900,00 .

Aportació com a membres de l'entitat Concessió directa 214.295,00 .

Desenvolupar el contingut de futurs serveis del catàleg Convocatòria i/o  
concessió directa 50.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg
Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

60.000,00 .
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13200
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14000

14000
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14100

14200

14200

92200

92200

94210

94210

94200
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92010

92010

92010

92200

49100

49100

4
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4

7
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7

4

4

4

4

4
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46256

46257

46260

76260

76240

76260

48100

48900

48901

46700

46200

46251

Transferències a  
ajuntaments. XGL. En  
espècie

Transferències a  
ajuntaments. XGL. En  
espècie

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Premis, beques i  
pensions d'estudi i  
investigació

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
consorcis

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Estudis i projectes  
d'organització

Estudis i projectes gestió  
documental-ENI

Beques

Centrals sindicals

Conveni seguretat obres  
contractades

Con. d'Est., Mediació i  
Conciliació a l'Adm. Loc.

Elaboració webs locals
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Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg
Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

100.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: auditories biennals Llei Orgànica  
de protecció de dades

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

81.000,00 .

Conveni amb el Consorci Localret Concessió directa 170.000,00 .

Premis 2016 Apps Contest Convocatòria 3.000,00 .

Col·laboració amb les institucions IEARN-Pangea i la fundació Itinerarium  
per al desenvolupament del projecte Km2 Ciutat Concessió directa 20.000,00 .

Conveni amb la Fundació Europea per a la Societat de la Informació Convocatòria i/o  
concessió directa 4.800,00 .

Aplicació de la tecnologia a l'eficiència energètica dels serveis municipals Concessió directa 2.600.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

140.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg
Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

266.000,00 .

Subvencions als préstecs atorgats dins del Programa de Crèdit Local Convocatòria 13.000.000,00 .

Costes judicials Concessió directa 16.000,00 .

Beques per a alumnes de l'Escola de Pràctica jurídica Concessió directa 17.280,00 .
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49100
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92000
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4
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7

7

7

7
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46256

46257

46700

48100

48900

48901

76200

76240

76250

76200

46200

48900

Transferències a  
ajuntaments. XGL. En  
espècie

Transferències a  
ajuntaments. XGL. En  
espècie

Transferències a  
consorcis

Premis, beques i  
pensions d'estudi i  
investigació

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Consultoria tecnològica

Auditories biennals Llei  
Orgànica protecció dades

LOCALRET

Projecte Km2 Ciutat

Fundació Europea Societat  
de la Informació

Urban Smart-cities

Escàners per al registre  
general

Programa de Crèdit Local

Il·lustre Col·legi d'Advocats  
de Barcelona
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Funcions de secretaria i intervenció Concessió directa 438.000,00 .

Funcions de secretaria i intervenció Concessió directa 12.000,00 .

Aportació anual Concessió directa 16.587.170,00 .

Aportació anual per a inversions Concessió directa 244.800,00 .

Aportació anual Concessió directa 18.872.713,00 .

Aportació anual per a inversions Concessió directa 376.156,00 .

Renda vitalícia a la vídua Sr. Martí Pol per conservar, difondre i posar a  
disposició de la comunitat el fons documental relatiu a la vida i obra del  
poeta

Concessió directa 25.600,00 .

Pagament del complement personal transitori al personal del CAEMIL  
traspassat al Consorci Parc Marc de Salut de Barcelona Concessió directa 1.800.000,00 .

Aportació anual Concessió directa 29.500.000,00 .

Disseny i implementació de polítiques actives de desenvolupament local  
per tal de flexibilitzar les despeses subjectes a canvis conjunturals de la  
situació econòmica territorial

Concessió directa 550.000,00 .

Projectes singulars en l'àmbit del desenvolupament econòmic Concessió directa 1.200.000,00 .

Disseny i implementació de polítiques actives de desenvolupament local  
per tal de flexibilitzar les despeses subjectes a canvis conjunturals Concessió directa 165.620,00 .

1A000

1A000

1B000

1B000

1B000

1B000

1B000

1B000

1B000

30000

30000

30100

92200

92200

32000

32000

49100

49100

91200

94100

94100

43900

43900

43900

4

4

4

7

4

7

4

4

7

4

7

4

46200

46800

41000

71000

44300

74000

48000

45001

75000

46200

76200

46200

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a entitats  
locals menors

Transf. a organismes  
autònoms de l'entitat local

Transf. a organismes  
autònoms de l'entitat local

Transf. ens públics i soc.  
mercantils de l'entitat

Transf. ens públics i soc.  
mercantils de l'entitat

Atencions benèfiques i  
assistencials

Transf. a l'admin. general  
de les com. autònomes

Transf. a l'admin. general  
de les com. autònomes

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments

Funcions públiques

Funcions públiques

Organisme Autònom Institut  
del Teatre

Organisme Autònom Institut  
del Teatre

Xarxa Audiovisual Local, S.L

Xarxa Audiovisual Local, S.L

C.ass. Dr. Emili Mira i López.  
Complements traspàs

PUOSC

Orgànic Subpr. Capítol Econòmic Descripció Denominació Objecte Concessió Import

29



Pressupost 2016 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

12.500,00 .

Aportació ordinària anual com a membre de l'entitat Concessió directa 36.100,00 .

Aportació ordinària anual com a membre de l'entitat Concessió directa 16.550,00 .

Aportació ordinària anual com a membre de l'entitat Concessió directa 19.590,00 .

Participació dels agents sindicals en la concertació i planificació del  
desenvolupament econòmic local Concessió directa 95.550,00 .

Aportació ordinària anual com membres de l'entitat Concessió directa 4.200,00 .

Projecte per a la promoció de l'ocupació en la indústria local Convocatòria 620.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programes de mercat de treball i  
formació a mida per a la inserció laboral en empreses

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

4.300.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Concessió directa  
XGL 7.500.000,00 .

Projecte per a la promoció de l'ocupació en la indústria local Convocatòria 50.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programes de mercat de treball i  
formació a mida per a la inserció laboral en empreses

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

130.000,00 .

Projecte per a la promoció de l'ocupació en la indústria local Convocatòria 250.000,00 .
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46540

46701

48902

48903

48905

49000

46200

46250

46262

46300

46350

46500

Transferències a  
comarques. XGL

Transferències a  
consorcis

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a l'exterior

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
mancomunitats

Transferències a  
mancomunitats. XGL

Transferències a  
comarques

Consorci El Far

Pacte Industrial de la Regió  
Metropolitana de BCN

Pla Estratègic Metropolità de  
Barcelona

Agents sindicals més  
representatius

Associació Col·lectivitats  
Tèxtils Europees (ACTE)

Promoció de la indústria local

Programa complementari  
foment de l'ocupació local

Promoció de la indústria local

Promoció de la indústria local
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Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programes de mercat de treball i  
formació a mida per a la inserció laboral en empreses

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

400.000,00 .

Projecte per a la promoció de l'ocupació en la indústria local Convocatòria 1.080.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programes de mercat de treball i  
formació a mida per a la inserció laboral en empreses

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

186.000,00 .

Convenis per a la millora de l'ocupabilitat de persones amb especials  
dificultats i/o millora de la competitivitat de sectors generadors d'ocupació Concessió directa 50.000,00 .

Conveni pel desenvolupament d'accions adreçades a la millora de  
l'ocupabilitat de la població gitana Concessió directa 21.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport al desenvolupament  
econòmic en el territori de la província de Barcelona

Convocatòria  
XGL 640.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport al desenvolupament  
econòmic en el territori de la província de Barcelona

Convocatòria  
XGL 22.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport al desenvolupament  
econòmic en el territori de la província de Barcelona

Convocatòria  
XGL 190.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport al desenvolupament  
econòmic en el territori de la província de Barcelona

Convocatòria  
XGL 536.000,00 .

Col·laboració amb entitats per implementar una diagnosi socioeconòmica  
de la província de Barcelona Concessió directa 25.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport a actuacions dels ens  
locals en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu local

Convocatòria  
XGL 3.783.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport a actuacions dels ens  
locals en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu local

Convocatòria  
XGL 80.000,00 .
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46750

48900
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46250

46350

46550

46750

48900

46250

46350

Transferències a  
comarques. XGL

Transferències a  
consorcis

Transferències a  
consorcis. XGL

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
mancomunitats. XGL

Transferències a  
comarques. XGL

Transferències a  
consorcis. XGL

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
mancomunitats. XGL

Promoció de la indústria local

Fundación Secretariado  
Gitano
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Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport a actuacions dels ens  
locals en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu local

Convocatòria  
XGL 607.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport a actuacions dels ens  
locals en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu local

Concessió directa  
XGL 35.000,00 .

Projecte Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Concessió directa 38.000,00 .

Suport al Saló Emprenedor Biz Barcelona 2016 Concessió directa 100.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: actuacions dels ens locals en  
l'àmbit de la dinamització del teixit productiu local

Convocatòria  
XGL 672.000,00 .

Suport al Viver del sector de l’aeronàutica i l’espai Concessió directa 50.000,00 .

Programa de creixement empresarial, programa Reempresa i altres  
actuacions Concessió directa 1.245.845,00 .

Col·laboració resultant de la integració de representació de Diputació de  
Barcelona en el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme Concessió directa 100.000,00 .

Suport en polítiques locals de turisme Concessió directa 199.600,00 .

Foment d'activitats del museu Concessió directa 50.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: nous productes turístics Convocatòria  
XGL 100.000,00 .

Suport en polítiques locals de turisme Concessió directa 60.000,00 .
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48900

45100

46200

46201

46250

46500

Transferències a  
comarques. XGL

Transferències a  
comarques. XGL. En  
espècie

Transferències a  
consorcis

Transferències a  
consorcis

Transferències a  
consorcis. XGL

Transferències a  
empreses municipals

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a org. autònoms i  
agències de les com.aut.

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
comarques

Fira Internacional de  
Barcelona

Agència Catalana de Turisme

Aj.Calella. Museu de turisme  
del món
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Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: nous productes turístics Convocatòria  
XGL 40.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: nous productes turístics Convocatòria  
XGL 130.000,00 .

Suport per a activitats relacionades amb la gestió del territori, per al  
disseny de productes turístics i/o per a eines de planificació Concessió directa 100.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: projectes tècnics de  
senyalització turística destinats a ajuntaments

Concessió directa  
XGL 74.000,00 .

Contractació d'estudis de planificació i gestió turística local Concessió directa 29.000,00 .

Desenvolupament del Pla d'accions anuals de dinamització turística en  
base al conveni signat amb la Diputació de Barcelona Concessió directa 450.000,00 .

Suport per dur a terme el Pla d'accions anuals de dinamització turística en  
base al conveni signat amb la Diputació de Barcelona Concessió directa 650.000,00 .

Convenis de col·laboració en l'àmbit de la recerca dins el Laboratori de  
Turisme Concessió directa 4.000,00 .

Accions de turisme Concessió directa 55.000,00 .

Col·laboració per treballar en qualitat turística en destinacions a la  
demarcació de Barcelona Concessió directa 150.000,00 .

Adequació des del punt de vista turístic de l'entorn del riu Llobregat Concessió directa 1.500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

160.000,00 .
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46200
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46290
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47901

48900

48901

76200

76240

Transferències a  
comarques. XGL

Transferències a  
consorcis. XGL

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments. XGL. En  
espècie

Transferències a  
ajuntaments. En espècie

Transferències a  
comarques

Transferències a  
consorcis

Altres subvencions a  
empreses privades

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Projectes de senyalització  
turística

Plans de dinamització  
turística

Plans de dinamització  
turística

Qualitat Turística

Camí Eix Llobregat
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Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: contractació de senyalització  
turística de la demarcació de Barcelona

Concessió directa  
XGL 400.000,00 .

Contractació de senyalització turística de la demarcació de Barcelona Concessió directa 100.000,00 .

Contractació de senyalització turística de la demarcació de Barcelona Concessió directa 25.000,00 .

Suport en polítiques locals de turisme Concessió directa 10.000,00 .

Suport en polítiques locals de turisme Concessió directa 250.000,00 .

Ajuts destinats a la promoció i creació de productes turístics Concessió directa 20.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 1.265.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 1.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 1.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 4.500,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 4.500,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 43.000,00 .
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ajuntaments
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Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
mancomunitats. XGL

Transferències a  
comarques. XGL

Transferències a  
consorcis. XGL

Transferències a entitats  
locals menors. XGL

Transferències a  
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XGL
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Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

320.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 10.000,00 .

Promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç Convocatòria i/o  
concessió directa 297.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 5.000,00 .

Accions de millora en el desenvolupament dels mercats i fires Concessió directa 5.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 919.108,00 .

Aportació institucional Concessió directa 4.400.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 1.900.000,00 .

Actuacions a Can Falç Concessió directa 140.000,00 .

Aportació per a inversions Concessió directa 200.000,00 .

Aportació per a inversions Concessió directa 250.000,00 .

Projecte Museogràfic Concessió directa 1.250.000,00 .

30300

30301

30301

30302

30302

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

43100

43100

43100

43120

43120

33300

33300

33300

33300

33300

33300

33300

7

4

4

4

4

4

4

4

4

7

7

7

76240

46255

48900

46255

48900

46700

46701

46702

46703

76700

76702

76703

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
ajuntaments. XGL. En  
espècie

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments. XGL. En  
espècie
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Transferències a  
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Museu Tèxtil de Terrassa

Con.Drassanes Reials i  
Museu Marítim de Barcelona

Consorci del Patrimoni de  
Sitges

Consorci del Patrimoni de  
Sitges. Progr. Can Falç

Consorci del Patrimoni de  
Sitges

Con.Drassanes Reials i  
Museu Marítim de Barcelona

Con.Drassanes Reials i  
Museu Marítim de Barcelona
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Aportació institucional Concessió directa 5.876.000,00 .

Exposició Ramon Llull Concessió directa 200.000,00 .

Aportació institucional Concessió directa 1.588.640,00 .

Aportació institucional Concessió directa 492.000,00 .

Aportació per a inversions Concessió directa 187.500,00 .

Aportació per a inversions Concessió directa 27.000,00 .

Suport a iniciatives de dinamització cultural i artística i per a entitats  
culturals i/o federacions

Convocatòria i/o  
concessió directa 1.115.000,00 .

Consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta Martí i Pol Concessió directa 80.000,00 .

Suport a les necessitats municipals en aquelles activitats i projectes  
culturals que representin un esdeveniment cultural de primer ordre pel  
desenvolupament cultural local

Concessió directa 185.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 920.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: assessoraments municipals en  
polítiques culturals locals, especialment en plans de cultura, equipaments i  
plans d'usos

Concessió directa  
XGL 40.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport als ajuntaments en la  
realització de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural

Concessió directa  
XGL 150.000,00 .
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Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
consorcis

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre
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Centre de Cultura  
Contemporània

Centre de Cultura  
Contemporània.  
Extraordinària

Fundació Gran Teatre del  
Liceu

Fundació Teatre Lliure

Centre de Cultura  
Contemporània

Fundació Gran Teatre del  
Liceu

Dinamització cultural i  
artística

Fundació Miquel Martí i Pol

Tallers i activitats formatives
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Suport a la promoció i difusió d'iniciatives i activitats d'interès en matèria de  
polítiques i gestió cultural territorial Concessió directa 4.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

110.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: línia d'ajuts per a activitats dels  
arxius adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals

Convocatòria  
XGL 80.000,00 .

Aportació anual al programa d'activitats de difusió del patrimoni documental Concessió directa 3.000,00 .

Adquisició d'aparells de control climàtic i altres béns inventariables per a  
ser lliurats als arxius adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals Concessió directa 4.500,00 .

Ajuts als museus locals per a activitats que no tinguin cabuda dins la  
convocatòria del Pla de XGL ni tampoc en els serveis directes que ofereix  
la Xarxa de Museus Locals

Concessió directa 67.500,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: activitats de la Xarxa de Museus  
Locals

Convocatòria  
XGL 382.500,00 .

Suport al programa d'activitats en matèria d'historiografia local i recerca  
local Concessió directa 5.000,00 .

Suport a les activitats per potenciar i difondre les institucions museístiques,  
així com els seus professionals Concessió directa 3.000,00 .

Adquisició de béns inventariables, principalment testos i deshumidificadors,  
per a ser lliurats als museus locals per contribuir a la conservació dels seus  
fons

Concessió directa 8.000,00 .

Cessió d'elements per facilitar l'accessibilitat als museus dels discapacitats  
visuals, sensorials i físics Concessió directa 20.000,00 .

Suport conjuntament amb l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del  
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la  
programació escènica i musical municipal

Concessió directa 550.000,00 .
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ajuntaments. En espècie
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ajuntaments
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Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre
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Transferències a  
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Transf. a societats i altres  
organismes públics

Associació de Professionals  
de la Gestió Cultural

Activitats arxius

Associació d'Arxivers de  
Catalunya

Ajuts especials museus

Activitats museus

Coordinadora Centres  
d'Estudis de Parla Catalana

Associació de Museòlegs de  
Catalunya

Plans d'accessibilitat als  
museus locals

Oficina de Suport a la  
Iniciativa Cultural. GENCAT
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Suport a la programació estable d'arts escèniques i musicals i als  
programes de públics i d'entorn social dels equipaments escènics Concessió directa 315.000,00 .

Suport a les programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a  
escolars en els municipis sense oferta del programa Anem al Teatre pel  
curs escolar 2016-2017

Convocatòria 205.000,00 .

Suport a projectes de nous públics dels espais escènics municipals Convocatòria i/o  
concessió directa 80.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport a festivals Convocatòria  
XGL 450.000,00 .

Suport a la programació estable d'arts escèniques i musicals i als  
programes de públics i d'entorn social dels equipaments escènics Concessió directa 235.000,00 .

Suport a entitats sense ànim de lucre del sector cultural amb activitat  
desenvolupada en els municipis Concessió directa 61.000,00 .

Ajuts per a la gestió de les biblioteques de la Xarxa, destinats a despeses  
de personal bibliotecari contractat per l'ajuntament Concessió directa 2.578.272,00 .

Ajuts a municipis majors de 3000 habitants amb servei de bibliobús per al  
manteniment d'un punt d'accés per al servei de biblioteca Concessió directa 20.000,00 .

Aportació com a membres del consorci Concessió directa 6.035.580,00 .

Subvencions adreçades a entitats sense finalitat de lucre que  
desenvolupen activitats a l'àmbit de lectura pública Concessió directa 83.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

210.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

120.000,00 .
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públics
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Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programes de centres educatius  
municipals, millora de l'èxit escolar, orientació i transició escola treball i  
formació professional

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

2.630.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: ampliar cobertura beques  
menjador i beques d'escolarització bressol

Convocatòria  
XGL 3.000.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programa de mesures  
formatives

Concessió directa  
XGL 1.700.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: fons de prestació, programa  
d'activitats educatives en municipis inferiors a 5.000 habitants

Concessió directa  
XGL 800.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport al funcionament de les  
escoles bressol municipals

Convocatòria  
XGL 10.500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programes de centres educatius  
municipals, millora de l'èxit escolar, orientació i transició escola treball i  
formació professional

Concessió directa  
XGL 606.605,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: recurs material de suport a la  
funció educativa de les famílies

Concessió directa  
XGL 167.850,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: implantació dels projectes  
d'orientació a municipis

Concessió directa  
XGL 265.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: nou programa pilot Pla d'entorn  
territorial

Concessió directa  
XGL 340.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: projectes de capacitació dels  
municipis

Concessió directa  
XGL 217.665,00 .

Ajuts per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pel curs  
escolar 2015-2016 Concessió directa 6.000.000,00 .

Aportació com a membre de l'entitat Concessió directa 16.075,00 .
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Activitats educatives Convocatòria i/o  
concessió directa 500.000,00 .

Contribuir a finançar les despeses derivades del funcionament de les llars  
d'infants la titularitat de les quals correspon a entitats sense ànim de lucre Convocatòria 1.500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

180.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport a l'organització d'activitats  
esportives locals

Convocatòria  
XGL 1.455.640,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport al desenvolupament  
d'accions municipals mitjançant beques adreçades a prevenir l'exclusió  
social

Convocatòria  
XGL 650.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: altres esdeveniments esportius Concessió directa  
XGL 332.130,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programes esportius municipals  
específics

Concessió directa  
XGL 17.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: instruments tècnics per a  
activitats esportives

Concessió directa  
XGL 70.000,00 .

Conveni amb el Consorci Alta Anoia per dinamitzar l'esport als petits  
municipis Concessió directa 29.010,00 .

Recursos per a la dinamització de l'esport local a través dels consells  
esportius Concessió directa 40.000,00 .

Col·laboració en un estudi sobre els ajuntaments i l'esport Concessió directa 12.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: projectes de gestió, plans de  
manteniment, plans d'autoprotecció i estudis energètics de les  
instal·lacions esportives municipals

Concessió directa  
XGL 340.000,00 .
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Activitats esportives locals

Esport contra risc d'exclusió  
social
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Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals: projectes i estudis d'equipaments  
esportius

Concessió directa  
XGL 20.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals: projectes i estudis específics  
d'equipaments esportius no inclosos al Catàleg

Concessió directa  
XGL 115.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: material esportiu inventariable Convocatòria  
XGL 495.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: millora de seguretat i  
manteniment d'instal·lacions

Convocatòria  
XGL 162.500,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

2.765.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures: condicionament i petites reformes  
d'equipaments esportius

Concessió directa  
XGL 300.000,00 .

Conveni per a la reflexió sobre el sector forestal i la seva projecció al  
conjunt de la societat Concessió directa 25.000,00 .

Premis de fotografia als parcs Convocatòria 6.800,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

1.302.600,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 80.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Concessió directa  
XGL 265.000,00 .
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Conveni de col·laboració en matèria de serveis de transport urbà amb  
l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà Concessió directa 75.000,00 .

Conveni de col·laboració per a la formació de tècnics en matèria de  
mobilitat local Concessió directa 35.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures: millora de camis i elements de seguretat  
viària que els municipis vulguin instal·lar en el vials de la seva titularitat

Concessió directa  
XGL 3.000.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

10.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

8.510.085,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: cessió de bancs, papereres,  
espais lúdics o jocs infantils

Concessió directa  
XGL 545.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

7.000.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

50.944,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

5.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Concessió directa  
XGL 45.000,00 .

Conveni amb el Consell Comarcal del Berguedà pels guiatges i visites a  
monuments restaurats Concessió directa 79.000,00 .
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Aportació a l'organització "Curs internacional d'intervenció en el patrimoni  
arquitectònic" Concessió directa 4.000,00 .

Col·laboració en l'excavació prèvia a la restauració de la fortalesa ibèrica  
del Montgròs Concessió directa 6.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

560.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures: intervencions urgents en el patrimoni  
arquitectònic de propietat municipal o amb conveni de cessió

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

500.000,00 .

Suport al manteniment del patrimoni arquitectònic Concessió directa 450.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Concessió directa  
XGL 600.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Concessió directa  
XGL 1.291.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

35.000,00 .

Aportació per a la col·laboració en termes d'habitatge Concessió directa 3.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

178.100,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Concessió directa  
XGL 500.000,00 .

Transport escolar dins la campanya Coneguem els nostres parcs Convocatòria 60.000,00 .
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Aportació com a membre del consorci Concessió directa 341.700,00 .

Aportació com a membre del consorci Concessió directa 759.000,00 .

Aportació com a membre del consorci Concessió directa 502.900,00 .

Aportació com a membre del consorci Concessió directa 555.600,00 .

Aportació com a membre del consorci Concessió directa 437.300,00 .

Aportació com a membre del consorci Concessió directa 2.246.515,00 .

Ajuts a escoles per a estades en els equipaments de la Xarxa de Parcs  
Naturals Convocatòria 40.000,00 .

Desenvolupament del projecte d'identificació i protecció de boscos madurs Concessió directa 40.000,00 .

Observatori Turó de l'Home Concessió directa 100.000,00 .

Aportació com a membre del consorci Concessió directa 48.990,00 .

Aportació a l'IRTA per la cessió d'ús de Torre Marimón Concessió directa 442.740,00 .

Estudis i treballs tècnics d'actualització i ampliació del Sitxell duts a terme  
conjuntament per la Diputació i els centres de recerca i universitats Concessió directa 85.000,00 .
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Conveni pel desenvolupament de les tasques del pla de treball Concessió directa 13.000,00 .

Desenvolupament del projecte d'identificació i protecció de boscos madurs Concessió directa 40.000,00 .

Conveni pel desenvolupament d'actuacions de conservació de la  
biodiversitat als espais naturals protegits Concessió directa 170.000,00 .

Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per al seguiment de les  
pastures a la Xarxa de Parcs Naturals Concessió directa 20.900,00 .

Integració d'estacions meteorològiques Concessió directa 14.125,00 .

Convenis amb als ajuntaments per al funcionament d'equipaments  
d'informació, així com la prestació d'altres serveis d'atenció al públic Concessió directa 489.000,00 .

Gestió del Museu La Gabella com a punt d'informació i projectes de gestió  
cultural Concessió directa 9.500,00 .

Conveni amb l'Ajuntament de Terrassa per la Carta Europea de Turisme  
Sostenible Concessió directa 24.750,00 .

Convenis amb els ajuntaments ubicats dins dels parcs naturals de la xarxa  
per a les campanyes d'informació Concessió directa 141.200,00 .

Convenis amb els ajuntaments pel programa "El Montseny a l'escola" Concessió directa 40.000,00 .

Conveni amb el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental pel  
control de qualitat i recollida selectiva de residus municipals Concessió directa 33.500,00 .

Conveni amb el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per a la  
realització de tasques d'informació i altres serveis Concessió directa 138.260,00 .
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Formació del personal de prevenció d'incendis i forestals Concessió directa 25.000,00 .

Suport a les activitats particulars en l'àmbit dels parcs naturals Convocatòria 165.000,00 .

Suport per a activitats en l'àmbit dels parcs naturals Convocatòria i/o  
concessió directa 136.200,00 .

Conveni amb l'Obra Cultural de l'Alguer (Itàlia) Concessió directa 10.000,00 .

Convenis amb els ajuntaments de la Reserva de la Biosfera del Montseny Concessió directa 75.000,00 .

Suport per a activitats en l'àmbit dels parcs naturals Convocatòria 187.900,00 .

Suport per a activitats en l'àmbit dels parcs naturals Convocatòria 8.100,00 .

Conveni de seguiment de generació de les àrees dels boscos cremats Concessió directa 45.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: plans de prevenció a les  
urbanitzacions

Convocatòria  
XGL 51.900,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: obertura de franges perimetrals  
a les urbanitzacions

Convocatòria  
XGL 600.000,00 .

Conveni de col·laboració amb el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura,  
la Fed. ADF d'Osona i l'APF Serra de Bellmunt-Collsacabra pel projecte de  
formació com a element de millora ocupacional

Concessió directa 1.000,00 .

Premis a la prevenció d'incendis forestals Convocatòria 15.000,00 .
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Convenis amb les agrupacions de defensa forestal (ADF) i federacions  
destinats a l'execució de les obres previstes en el Pla de Prevenció  
Municipal d'Incendis Forestals (PPI)

Concessió directa 3.000.000,00 .

Convenis de col·laboració amb les associacions de propietaris forestals i  
d'altres entitats públiques i privades per treballs de recuperació i  
valorització de boscos

Concessió directa 1.993.420,00 .

Treballs forestals de restauració i millora forestal d’inserció i formació  
forestal Concessió directa 1.000,00 .

Conveni per portar a terme projectes de suport amb les Agrupacions de  
Defensa Forestal (ADF) Concessió directa 30.000,00 .

Ajuts per a les instal·lacions de calderes de biomassa Concessió directa 859.725,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

155.000,00 .

Treballs per a la prevenció municipal d'incendis forestals Concessió directa 64.000,00 .

Transferències de la subvenció de la Comissió Europea rebuda a compte  
per traslladar als socis del projecte Euronet 50/50 Max Concessió directa 401.355,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

100.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: activitats de sostenibilitat i  
mitigació del canvi climàtic vers una perspectiva de sostenibilitat ambiental  
i econòmica, en temes de residus, aigua i energia

Convocatòria  
XGL 420.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: ajuts en polítiques de foment de  
l'ús modal no motoritzat i públic, foment de la bicicleta

Concessió directa  
XGL 25.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: atendre peticions derivades dels  
compromisos del Pacte d'Alcaldes enfocant-se vers una perspectiva de  
sostenibilitat ambiental i econòmica

Concessió directa  
XGL 300.000,00 .
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Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: actuacions d’eficiència,  
d'eficàcia i estalvi energètic, d'energies renovables i de l’ús sostenible de  
l’aigua i els residus

Concessió directa  
XGL 100.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: avaluació energètica de  
domicilis vulnerables

Concessió directa  
XGL 100.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: peticions municipals referides  
als recursos d'aigua subterrània i la gestió ambiental i econòmica del  
proveïment d'aigües

Concessió directa  
XGL 65.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

460.040,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport a l'adquisició de bicicletes  
elèctriques municipals

Convocatòria  
XGL 120.000,00 .

Suport a infraestructures relacionades amb la millora de la qualitat de  
l'aigua Concessió directa 6.500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2012-2015. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

41.060,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures: ampliació de l'abocador

Concessió directa  
XGL 600.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: compra de sonòmetres i  
adequació acústica de locals municipals

Convocatòria  
XGL 175.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: realització d’estudis i treballs  
relacionats amb la contaminació acústica

Concessió directa  
XGL 40.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: realització d’estudis i treballs  
relacionats amb la qualitat de l'aire i el medi ambient

Concessió directa  
XGL 30.000,00 .

Despeses per al funcionament ordinari del Consorci per a la defensa de la  
Conca del riu Besòs Concessió directa 9.000,00 .
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espècie
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ajuntaments. XGL
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ajuntaments. XGL

Transferències a  
comarques

Transferències a  
comarques. XGL

Transferències a  
comarques. XGL

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
ajuntaments. XGL. En  
espècie

Transferències a  
ajuntaments. XGL. En  
espècie

Transferències a  
consorcis

Residus

Pobresa energètica

Recursos locals d'aigües de  
proveïment

Material ambiental local

Actuacions en el cicle de  
l'aigua

Consell Comarcal d'Osona

Ajuts per a l'avaluació i la  
gestió ambiental

Estudis de soroll

Assistència tècnica municipal

Consorci per a la Defensa de  
la Conca Riu Besòs
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Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport en matèria d'educació,  
sensibilització o formació ambiental

Convocatòria  
XGL 250.000,00 .

Activitats d'assessorament en el diagnòstic i planificació urbana, la recerca,  
la formació i la divulgació dels sistemes urbans cap a la sostenibilitat Concessió directa 92.160,00 .

Entitats del tercer sector ambiental per a la realització de projectes en el  
món local Convocatòria 50.000,00 .

Promoure la incorporació de la cultura ambiental en la cultura empresarial i  
la difusió entre la societat Concessió directa 42.000,00 .

Col·laborar en el principal fòrum de debat de les administracions locals de  
l'estat espanyol sobre les agendes 21 locals, la seva implantació de plans  
d'acció ambientals i plans d'acció contra el canvi climàtic

Concessió directa 40.000,00 .

Diversos programes d'inclusió social, com el Programa "Targeta Moneder  
d'impacte social", entre d'altres Concessió directa 1.000.000,00 .

Convenis de col·laboració amb col·legis professionals de psicòlegs,  
educadors, pedagogs, treballadors socials i altres entitats sense ànim de  
lucre relacionades amb el Tercer Sector Social

Concessió directa 1.060.000,00 .

Suport a la inclusió social i la lluita contra la pobresa Convocatòria 1.000.000,00 .

Desenvolupament i suport de programes de Respir en família i activitats de  
lleure per a persones amb discapacitat Convocatòria 300.000,00 .

Conveni signat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per donar suport  
a les entitats de la demarcació de Barcelona que formen part de la Xarxa  
d'Habitatges d'Inserció Social

Concessió directa 460.000,00 .

Suport a la remodelació del Pla d'actuacions del Barri de la Mina Concessió directa 1.424.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport als serveis socials  
municipals. Fons de prestació

Concessió directa  
XGL 10.481.300,00 .
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Transferències a  
ajuntaments. XGL

Transferències a  
consorcis

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transferències a  
ajuntaments

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a famílies i instit.  
sense fins de lucre

Transf. a org. autònoms i  
agències de les com.aut.

Transferències a altres  
ens de les com.  
autònomes

Transferències a  
ajuntaments. XGL

Activitats de sensibilització  
ambiental

Agència d'Ecologia Urbana  
de Barcelona

Projectes ambientals

Fundació Fòrum Ambiental

Fundació CONAMA

Programes d'inclusió social

Col·laboració amb el Tercer  
Sector Social

Convocatòria subvencions  
d'inclusió social

RESPIR en famílies

Agència de l'Habitatge de  
Catalunya

Consorci del Barri de la Mina

Suport econòmic als serveis  
socials municipals
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Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programa de supervisió als  
equips bàsics d'atenció dels serveis socials municipals

Convocatòria  
XGL 319.700,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport tècnic als programes  
d'infància, adolescència i famílies i als programes d'inclusió social i treball  
comunitari dels serveis socials bàsics dels ens locals

Convocatòria  
XGL 200.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Concessió directa  
XGL 22.500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la garantia  
en la prestació de serveis municipals

Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

15.000.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport als serveis socials  
municipals. Fons de prestació

Concessió directa  
XGL 9.200,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programa de supervisió als  
equips bàsics d'atenció dels serveis socials municipals

Convocatòria  
XGL 2.500,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport als serveis socials dels  
ens locals. Fons de prestació

Concessió directa  
XGL 500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programa de supervisió als  
equips bàsics d'atenció dels serveis socials municipals

Convocatòria  
XGL 25.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport als serveis socials dels  
ens locals. Fons de prestació

Concessió directa  
XGL 9.500,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: programa de supervisió als  
equips bàsics d'atenció dels serveis socials municipals

Convocatòria  
XGL 2.800,00 .

Premis Josep Mª Rueda i Palenzuela per una recerca aplicada a la  
intervenció social directament relacionada amb la dimensió comunitària Convocatòria 7.500,00 .

Programa d'assessorament i orientació jurídica als ciutadans amb greus  
dificultats econòmiques i en situació de risc d'exclusió social (SOJ) que es  
consolida amb la versió ampliada de suport a la vessant especialitzada en  
mediació hipotecària (SIDH)

Concessió directa 900.000,00 .
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IX Edició Premis Josep Mª  
Rueda

Mediació hipotecària. SOJ i  
SIDH
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Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: desenvolupament del projecte  
Dinamització de la gent gran

Convocatòria  
XGL 49.900,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport tècnic als ens locals en  
l'àmbit dels serveis socials (elaboració de plans, diagnòstics i programes)

Convocatòria  
XGL 169.264,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: exposició per a la prevenció del  
consum de drogues "Controles?"

Convocatòria  
XGL 110.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: activitats dels Grups de suport  
emocional i d'ajuda mútua (GSAM) que consisteixen en intervencions de  
suport a famílies cuidadores de persones grans en situació de dependència

Convocatòria  
XGL 90.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: actuacions de suport tècnic i  
material en l'àmbit dels serveis socials (elaboració de plans, diagnòstics i  
programes)

Convocatòria  
XGL 10.736,00 .

Conveni de voluntarietat amb la Creu Roja Concessió directa 12.860,00 .

Conveni de col·laboració amb l'Arquebisbat de Barcelona per a la prestació  
de l’atenció pastoral i ministerial Concessió directa 7.500,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg
Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

4.000.000,00 .

Finançar projectes d'interès públic i social Convocatòria i/o  
concessió directa 650.000,00 .

Suport a diverses tasques en l'àmbit d'igualtat de gènere Concessió directa 50.000,00 .

Ajuts als refugiats Concessió directa 40.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: assistències tècniques per fer  
diagnosis, plans locals de gènere, entre d'altres

Concessió directa  
XGL 200.000,00 .
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Projecte de dinamització de  
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Elaboració plans, diagnòstics  
i programes

Exposició "Controles?"

Grups de suport i ajuda  
mútua (GSAM)

Elaboració plans, diagnòstics  
i programes

Conveni voluntariat

Conveni Arquebisbat de  
Barcelona

Desenvolupament polítiques  
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Fundació Maria Aurèlia  
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Diagnosis i plans locals de  
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Premi Francesca Bonnemaison per desenvolupar un projecte en l'àmbit de  
les polítiques de gènere Convocatòria 6.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: assistències tècniques per fer  
diagnosis i plans locals de joventut

Concessió directa  
XGL 279.910,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: suport econòmic als ens locals  
que disposen d'un servei permanent de mediació ciutadana

Concessió directa  
XGL 1.200.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg: assistències tècniques per a  
l'elaboració d'un pla local d'acció comunitària o de participació ciutadana

Concessió directa  
XGL 125.000,00 .

Assistència jurídica especialitzada en matèria d'estrangeria Concessió directa 99.260,00 .

Assistència jurídica especialitzada en matèria d'estrangeria Concessió directa 99.260,00 .

Conveni Universitat Pompeu Fabra: Màster de Salut Pública Concessió directa 20.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg
Convocatòria i/o  
concessió directa  
XGL

5.840.350,00 .

Conveni amb la Mancomunitat Penedès Garraf per prestar el servei de  
vigilància i control d'establiments alimentaris en els municipis menors de  
20.000 habitants del seu àmbit territorial

Concessió directa 26.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 20.000,00 .

Conveni per prestar servei als municipis en el control de malalties  
emergents relacionades amb la presència de mosquits en el medi urbà i  
rural

Concessió directa 300.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 29.000,00 .
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Suport econòmic per a la realització d'activitats relacionades amb el foment  
de la salut pública local. Conveni Mercat del Peix i amb l'Acadèmia de  
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears

Concessió directa 17.400,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 1.000.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Concertació per a la creació i  
manteniment d'infraestructures

Concessió directa  
XGL 500.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 1.300.000,00 .

Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg Convocatòria  
XGL 120.000,00 .
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material

Millora infraestr. desinfecció  
aigua consum humà
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