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El Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Barcelona per al 2019, que s’emmarca dins de les prioritats estratègiques de l’equip de
govern de la corporació, s’ha elaborat d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i del seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.
Un dels principis que regeix aquesta llei és el de transparència, és a dir, fer públiques les
subvencions, transferències i altres ajuts que es concedeixen. Això, alhora, incrementa
els nivells d’eﬁciència i eﬁcàcia de l’acció pública de foment. En aquesta línia de millora
de l’eﬁcàcia la Llei estableix, a l’article 8.1, la necessitat d’elaborar un pla estratègic en
el qual es posin en relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir mitjançant
les subvencions, així com els costos previsibles i les seves fonts de ﬁnançament.
Així, el Pla estratègic de subvencions és l’instrument de planiﬁcació de les polítiques
públiques que tenen per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès
social o de promoció d’una ﬁnalitat pública.
L’article 1 de la Llei general de subvencions estableix que el seu objecte és regular el
règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.
No formen part d’aquest àmbit d’aplicació les aportacions dineràries entre diferents
administracions públiques, així com entre l’Administració i els organismes i altres ens
públics que en depenen, destinades a ﬁnançar globalment l’activitat de cada ens. Tampoc s’han de tenir en consideració, en el marc d’aquesta llei, les aportacions dineràries
que en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries, realitzen les entitats
que integren l’Administració local a favor de les associacions a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
D’altra banda, en aplicació del que estableix la disposició addicional vuitena, s’entén
que totes les subvencions que formen part de programes de cooperació econòmica,
regulades en funció d’una normativa especíﬁca, tampoc formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
En aquest sentit, tot i que la Llei deixa clares les subvencions que no formen part de
l’àmbit de l’aplicació, aquest document les fa constar, donada la seva importància, tant
estratègica, dins dels objectius de mandat, com pressupostària.
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El total de subvencions previstes per al 2019 és de 381,77 milions d’euros, adreçats
tant a entitats locals com a altres entitats públiques o privades. La seva distribució
pressupostària es pot observar a la taula 1, que mostra les subvencions en funció dels
ens destinataris.
Taula 1. Transferències corrents i de capital en funció de l’entitat
beneﬁciària
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– La relació d’entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona,
que va aprovar per decret el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos
i Societat de la Informació el 23 de desembre de 2016 (Decret 13881/2016), és la
següent:
• Organismes autònoms locals:
· Institut del Teatre
· Patronat d’Apostes
· Organisme de Gestió Tributària
• Societats mercantils:
·Xarxa Audiovisual Local, SL
• Fundacions i institucions sense ànim de lucre:
· Fundació Democràcia i Govern Local
· Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona
· Fundació Privada Palau
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• Consorcis:
· Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials
· Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centre Ernest Lluch
· Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL)
· Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
· Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
· Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
· Consorci del Patrimoni de Sitges
· Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
· Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
· Consorci del Parc de la Serralada de Marina
· Consorci del Parc la Serralada Litoral
La dotació prevista per al 2019 per a les entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona s’eleva a 66,16 milions d’euros i representa el 17,33 % sobre el
total dels capítols 4 i 7.
– A continuació s’enumeren les entitats participades per la Diputació de Barcelona
segons el seu règim jurídic:
• Entitats públiques:
· Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA)
· Consorci Localret
· Asociación de Colectividades Textiles Europeas (ACTE)
· Agència Catalana de Turisme
· Consorci Turisme de Barcelona
· Consorci de la Colònia Güell
· Consorci de Biblioteques de Barcelona
· Organisme Autònom Local de Patrimoni “Víctor Balaguer”
· Institut Infància i Adolescència de Barcelona
· Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
· Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
· Consorci del Parc del Foix
· Consorci del Parc de Collserola
· Consorci Besós Tordera
· Patronat de la Muntanya de Montserrat
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· Consorci de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
· Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona
· Consorci del Barri de la Mina
• Entitats sense ànim de lucre:
· Fundació Ernest Lluch
· Fundació Carles Pi i Sunyer
· Fundació del Gran Teatre del Liceu
· Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes
· Pacte Industrial Regió Metropolitana de Barcelona
· Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
· Fundació Teatre Lliure
· Fundació Artur Martorell
· Fundació Fòrum Ambiental
· Fundació Fira de Manresa
· Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents
· Fundació Maria Aurèlia Capmany
· Centre d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB)
· Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
· Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
· Organització de Regions Unides (ORU / FOGAR)
· Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
· Fundació Internacional Olof Palme
· Fundació Josep Comaposada
· Fundació Ulls del món
La dotació prevista per al 2019 per a les entitats participades s’eleva a 16,54 milions
d’euros i representa el 4,33 % del total dels capítols 4 i 7.
Tant les aportacions a entitats que integren el sector públic com aquelles en què la
Diputació només és un ens participat no formen part de l’àmbit d’aplicació de la Llei
general de subvencions, tot i que tenen un pes especíﬁc important respecte del total de
transferències previstes.
– Un tercer bloc, el més important, està constituït pels ajuts als ens locals de la demarcació de Barcelona i constitueix el pilar de les competències de la corporació.
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A aquest tipus d’ajuts els és d’aplicació la disposició addicional vuitena, en virtut de la
qual s’estableix que totes les subvencions que formen part de programes de cooperació econòmica s’han de regir per una normativa especíﬁca.
En aquest sentit, els programes de cooperació local que desenvolupa la Diputació de
Barcelona s’articulen a través de diferents instruments. El principal instrument de cooperació per a l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació amb els ens
locals del seu àmbit territorial és el Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, que s’estructura en quatre àmbits de concertació:
• Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social
• Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversiﬁcació econòmica
• Nova inversió per al foment de la diversiﬁcació econòmica
• Solvència ﬁnancera
Els principis generals que guien i orienten aquest pla són la transparència, el bon govern, la sostenibilitat, l’eﬁcàcia i l’eﬁciència. Els dos darrers estan orientats a assolir la
simpliﬁcació administrativa dels requisits i procediments a seguir per a l’atorgament
dels ajuts.
El Pla Xarxa de Governs Locals s’articula a través de tres línies fonamentals:
• Catàleg de serveis
• Meses de concertació
• Programes complementaris
En el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, durant el 2018 s’ha aprovat
una nova línia de suport als ens locals seleccionats pel programa operatiu FEDER
2014-2020, amb la ﬁnalitat de promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, que prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda.
El Catàleg de serveis s’aprova anualment i s’orienta preferentment als municipis i als
consells comarcals, i té per objecte reforçar les competències locals i oferir respostes
efectives a la ciutadania. Per aquesta raó, a ﬁ de reequilibrar l’asimetria territorial, el
Catàleg presta una atenció especial als municipis petits i als consells comarcals, i impulsa un model de desenvolupament integral basat en el suport al municipalisme, la
diversiﬁcació econòmica i el progrés social.
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Per a l’any 2019 les aplicacions pressupostàries destinades al catàleg dins dels capítols 4 i 7 sumen un total de 57,27 milions d’euros.
Gràﬁc 1. Pla Xarxa de Governs Locals per àrees de
despesa. Catàleg
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Les meses de concertació són un altre instrument consolidat d’aquesta corporació,
històricament emmarcat en el pla articulador de les funcions de cooperació i assistència local, a través del qual es posen a disposició dels governs locals de l’àmbit territorial
de la Diputació de Barcelona uns recursos de tipus econòmic, tècnic i material. La seva
funció és contrastar les necessitats prèviament expressades i prioritzades pels ens
destinataris amb els recursos i criteris de la Diputació.
Gràﬁc 2. Pla Xarxa de Governs Locals per àrees de
despesa. Meses de concertació i P. Complementaris
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Per a l’any 2019 les aplicacions pressupostàries destinades a les meses de concertació
sumen un total de 57,52 milions d’euros.
Finalment, els programes complementaris són instruments especíﬁcs elaborats especialment per a pal·liar els efectes econòmics derivats de situacions conjunturals i
d’urgència.
En el pressupost de 2019 estan inclosos els programes complementaris següents:
• Programa complementari de foment de l’ocupació local
• Programa complementari de modernització de polígons
• Programa complementari per a la garantia del benestar social
• Programa complementari de transicions educatives
• Programa complementari de suport integral al desenvolupament local
• Programa complementari de reforma i millora dels equipaments locals
• Programa complementari de millora de camins municipals
• Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa
Els recursos destinats a programes complementaris s’eleven a 106,09 milions d’euros.
D’altra banda, la consignació dels ajuts del programa operatiu FEDER 2014-2020 és
de 2,94 milions d’euros.
En el marc del Protocol de la Xarxa de Governs Locals es gestionen un total de 223,82
milions d’euros.
La resta d’ajuts a ens locals estan subjectes a la normativa pròpia que els regula i al
que estableix les bases d’execució.
Dins d’aquest tipus d’ajuts convé subratllar els 6 milions d’euros destinats a transport
escolar.
Un altre instrument important que cal destacar és el suport als governs locals, que
s’articula mitjançant el Programa de crèdit local, que té per objectiu reduir els costos
ﬁnancers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions, a través de la negociació conjunta dels préstecs sol·licitats pels diversos ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la província davant d’una entitat de crèdit. Amb això s’obté
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una línia de préstecs per a inversions a un tipus d’interès preferencial,que enguany està
dotat amb 7 milions d’euros. El tràmit i formalització administrativa es durà a terme de
conformitat amb les normes reguladores.
En total, els ajuts als ens locals suposen 271,10 milions d’euros, que representen el
71,01 % sobre el total dels capítols 4 i 7 del pressupost de 2019.
– El pressupost de 2019 també inclou subvencions a ens públics dependents de la
Generalitat de Catalunya. Dins d’aquest bloc cal esmentar els recursos destinats al
ﬁnançament general ordinari del Circuit de Barcelona-Catalunya, les aportacions als
centres assistencials Dr. Emili Mira i López i les dotacions a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i a l’Oﬁcina de Suport a la Iniciativa Cultural, així com a les universitats amb
què la Diputació de Barcelona col·labora en el desenvolupament de diferents projectes.
En total, aquestes aportacions s’eleven a 5,14 milions d’euros.
– Finalment, quant a les entitats sense ànim de lucre, les aportacions a entitats privades que desenvolupen actuacions d’interès públic formen part de l’àmbit d’aplicació
d’aquesta llei. En aquest sentit, l’article 12.1 del Reial decret 887/2006 estableix que cal
esmentar els objectius estratègics que descriuen l’efecte i l’impacte que s’espera aconseguir amb l’acció institucional durant el període de vigència del Pla, que han d’estar
vinculats amb els objectius establerts en els programes pressupostaris corresponents.
D’altra banda, l’article 22.2 de la Llei 38/2003 preveu la possibilitat de fer constar en el
pressupost les subvencions nominatives. Així doncs, per donar resposta al Pla, pel que
fa a aquest tipus de subvencions, s’ha afegit un annex de subvencions on consten les
entitats vinculades al seu objectiu estratègic, així com l’objecte o la ﬁnalitat d’aquestes
subvencions.
Totes les aportacions a entitats sense ànim de lucre, nominatives o no, responen a les
prioritats estratègiques de l’equip de govern, que es troben reﬂectides en el Pla d’actuació del mandat 2016-2019. Aquest pla assenyala no només les línies estratègiques
a seguir, sinó també la manera com l’organització i els recursos donaran resposta a
aquesta estratègia política.
El Pla d’actuació del mandat 2016-2019 preveu sis grans objectius estratègics, que es
desplegaran coordinadament amb altres plans transversals, com el Pla Xarxa de Governs Locals, en l’àmbit de l’assistència i la cooperació, i el Pla d’igualtat de gènere o
el Pla director de responsabilitat social, en l’àmbit de la gestió interna de la corporació.
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El primer objectiu estratègic, que pretén facilitar l’establiment d’un model territorial
equilibrat i sostenible, està format pels àmbits d’habitatge i urbanisme, medi ambient,
patrimoni arquitectònic local, agricultura, ramaderia i pesca, i infraestructures.
L’àmbit 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 actuacions es concreten
en la planiﬁcació i gestió de la prevenció municipal d’incendis forestals, on les agrupacions de defensa forestal tenen un paper important a l’hora de desenvolupar els plans
de prevenció municipal d’incendis forestals. Una altra línia d’actuacions és la promoció
de la gestió forestal per tal de potenciar les accions de restauració de terrenys forestals
afectats per incendis forestals i impulsar una planiﬁcació i gestió associades en zones
prioritàries d’actuació que tinguin una incidència directa en la prevenció d’incendis.
En termes de gestió ambiental, la corporació es proposa potenciar i donar suport a
activitats d’educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental local, promoure la
incorporació de la cultura ambiental en la cultura empresarial i la seva difusió entre la
societat, així com la implementació de plans d’acció ambiental i plans d’acció contra el
canvi climàtic.
Quant a la gestió d’espais naturals, la major part de les subvencions a entitats es concreten a desenvolupar accions adreçades a la conservació, al foment de la participació,
al desenvolupament socioeconòmic, a l’ordenació de l’ús públic i a l’educació ambiental.
D’altra banda, les actuacions de l’àmbit cultural que formen part del primer objectiu
estratègic, es concentren en la conservació del patrimoni arquitectònic, mitjançant el
suport a les obres de restauració de diferents monuments amb valor patrimonial, i en la
difusió del coneixement del patrimoni arquitectònic local.
Les despeses relatives a la política de despesa d’agricultura, ramaderia i pesca van
destinades a impulsar el desenvolupament del territori rural no metropolità amb estratègies innovadores, fomentar les activitats agràries, desenvolupar polítiques en matèria
de planiﬁcació alimentària, així com potenciar i mantenir les inversions en infraestructures agràries.
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Pel que fa a les infraestructures, les actuacions se centren a incrementar el coneixement mitjançant una oferta formativa especíﬁca en planiﬁcació i gestió de la mobilitat.
El segon objectiu estratègic és impulsar l’estructura productiva local i el foment de
l’ocupació, que està format pels àmbits de foment a l’ocupació, comerç i turisme.
La ﬁnalitat de les polítiques comercials és fomentar el teixit associatiu comercial i la
professionalització de la seva gestió mitjançant el suport a les actuacions promogudes
per les entitats representatives del sector comercial. També s’impulsen les polítiques
de planiﬁcació turística a través d’activitats sobre la realitat turística, de la formació
i la informació, així com sobre la millora de la competitivitat (qualitat, sostenibilitat i
responsabilitat) dels serveis i les destinacions turístiques. Les actuacions en l’àmbit del
teixit productiu consisteixen en programes com el de foment de la cultura emprenedora i el de creació, consolidació i creixement d’empreses a ﬁ de generar i propiciar el
creixement en l’activitat econòmica del territori, així com en la deﬁnició d’estratègies i
polítiques de desenvolupament econòmic local.
Les polítiques educatives, de cultura i de l’esport, com a eines de cohesió i progrés, estan agrupades en el tercer objectiu del Pla d’actuació del mandat.
Les subvencions a les diferents entitats van destinades a ﬁnançar les despeses de
funcionament de les escoles bressol i a desenvolupar projectes educatius que tenen
com a objectiu millorar l’èxit educatiu i la reduir les taxes de fracàs i d’abandonament
escolar prematurs. També pretenen donar suport al funcionament de les associacions
de pares i mares, a la renovació pedagògica i a la millora de l’educació a través de la
col·laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu (Escola Nova 21).
Les línies de treball de la política de cultura van adreçades a ajudar les grans entitats
culturals que desenvolupen polítiques de promoció i difusió de la cultura. El manteniment
de diferents fons i col·leccions, la programació d’espectacles adreçats al públic infantil
i juvenil, la difusió de les arts escèniques mitjançant el suport de clicles i festivals artístics, i l’accés al coneixement a través de l’experimentació i metodologies innovadores i
creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania són altres actuacions previstes.
En l’àmbit esportiu es dona suport a la programació d’activitats esportives recreatives
i de lleure, a accions formatives i de sensibilització, a través dels consells esportius, i al
desenvolupament de programes esportius solidaris. També es col·labora amb entitats
en l’organització d’esdeveniments esportius.
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El foment de les polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats, recollit en el quart objectiu estratègic, es vehicula a través de les polítiques
de despesa de serveis socials i promoció social, de sanitat i de consum.
El grup de programes d’acció social i assistència a persones dependents és el que
aglutina majors aportacions dins d’aquesta política. Es tracta de polítiques que tenen
com a ﬁnalitat, entre d’altres, contribuir al ﬁnançament de serveis socials bàsics i lluitar
contra la desigualtat, la pobresa i l’exclusió social.
El pressupost conté subvencions per a diferents entitats que tenen com a objectiu incidir en diferents àmbits com l’atenció integral a les persones, la inclusió social, l’atenció
a persones sense llar, la inserció laboral de persones amb discapacitat, la promoció del
voluntariat social i les activitats formatives en l’àmbit dels serveis socials bàsics. També
es volen secundar les accions de prevenció, sensibilització i comunicació envers el
VIH, l’atenció a adolescents, joves i les seves famílies, i el suport especialitzat en matèria de drogues i altres conductes de risc. Amb aquestes subvencions es potencia també
la promoció de l’autonomia personal, les accions de suport als cuidadors de persones
amb dependència, les actuacions per a afavorir la seguretat de les persones grans i
la realització d’activitats de lleure i vacances per a infants i adolescents en situació de
pobresa. Finalment, també es vol proporcionar assessorament i orientació en relació
amb aspectes jurídics que puguin derivar-se de situacions de crisi.
Les activitats a les quals es dona suport en el terreny de la promoció social van dirigides, principalment, a potenciar l’acció comunitària, dinamitzar la participació ciutadana,
fomentar la igualtat de gènere i les polítiques de joventut, assessorar i donar suport
jurídic en matèria d’estrangeria.
Per tal de donar resposta a l’objectiu estratègic de consolidar una Administració
pública, transparent i professional, es col·labora amb institucions i entitats per a
ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d’interès públic, social i/o cultural
relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori.
Finalment, dins les actuacions del sisè objectiu, i amb la voluntat de contribuir activament al procés de transició nacional i apostar per una Administració local
que tingui garantides l’autonomia i la suﬁciència ﬁnancera, es destinen ajuts a
les centrals sindicals amb l’objectiu d’impulsar, dinamitzar i fer el seguiment d’accions
formatives.
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També formen part d’aquest bloc les actuacions en l’àmbit de les relacions internacionals i de cooperació, adreçades especialment a desenvolupar accions de cooperació al
desenvolupament, drets humans i de sensibilització de les organitzacions de la societat
civil.
Les subvencions previstes per al 2019 a entitats sense ànim de lucre amb la ﬁnalitat de
desenvolupar els objectius esmentats s’eleven a 21,46 milions d’euros.
Com a resum, a la taula número 2 es poden observar la totalitat de les dotacions dels
capítols 4 i 7 previstes en el pressupost de 2019, independentment de l’ens destinatari,
en funció dels objectius estratègics del Pla d’actuació del mandat 2016-2019 i de les
polítiques de despesa que es volen dur a terme.
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Taula 2. Transferències per objectius estratègics i polítiques de despesa
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Del total de subvencions que formen part del pressupost 2019, 214,97 milions d’euros
són subvencions corrents i 166,80 són subvencions de capital. Les primeres es ﬁnancen amb ingressos corrents (715,29 milions d’euros), que representen el 74,88 % del
total del pressupost d’ingressos de la corporació (per al 2019, és de 955,24 milions
d’euros). Per a ﬁnançar les transferències de capital s’ha recorregut a l’estalvi net generat i a la previsió d’endeutament de 55 milions d’euros.
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Fonts de
ﬁnançament

Termini

La vigència d’aquest pla és la mateixa que la de la resta de components pressupostaris,
és a dir, l’exercici 2019, tot i que les aportacions incloses en el Pla Xarxa de Governs
Locals es regeixen per uns terminis d’execució propis, que són els establerts en la normativa de desplegament del Protocol general del Pla.
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Detall de subvencions,
transferències i altres ajuts
per aplicació pressupostària

Pressupost 2019 - Relació de subvencions, transferències i altres ajuts per aplicació pressupostària a entitats sense finalitat de lucre

Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

1

10500

33600

78900

Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya

Reforma de la seu de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona

1

10500

33600

78901

Bisbat de Vic

Actuacions de restauració de la Basílica Sta. Maria de l'Alba de
Manresa

1

50002

17200

48903

Federació Catalana Assoc.
de Propietaris Forestals

Ajuts a les tasques de coordinació i foment de la prevenció i
recuperació d'incendis forestals i altres danys biòtics

1

50002

17200

48906

Secretariat Feder.
Agrupacions de Defensa
Forestal

Ajuts a les tasques de coordinació i foment de la prevenció i
extinció d'incendis forestals

1

50002

17200

48907

Federacions d'Agrupacions
de Defensa Forestal

Conveni de col·laboració per a campanyes de sensibilització a la
població per a la prevenció d'incendis forestals

1

50002

41400

48901

Unió de Pagesos de
Catalunya

Aportació a l'entitat per al foment d'actuacions en
desenvolupament agrari

1

50002

41400

48902

Escola de Pastors de
Catalunya

Aportació conveniada per al foment d'actuacions de formació,
desenvolupament agrari i silvopastoralisme

1

50002

41400

48904

Joves Agricultors i Ramaders Aportació a l'entitat per al foment d'actuacions en
de Catalunya
desenvolupament agrari

1

50002

4140A

48904

Associació d'Iniciatives
Rurals de Catalunya

Impulsar estratègies econòmiques i empresarials en l'àmbit rural
mitjançant el projecte BCN Smart Rural

1

50100

45302

48901

Col·legi d'Enginyers de
Camins, Canals i Ports

Conveni per a la formació de tècnics en matèria de mobilitat local

1

50200

33600

48900

Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya (COAC)

Aportació a l'organització del "Curs Internacional d'intervenció en
el patrimoni arquitectònic"

1

50200

33600

48901

Fundació Pere Tarrés

Despeses necessàries per a l'organització i realització de camps
de treball, mitjançant la direcció de les excavacions
arqueològiques

1

50300

15100

48903

Ass. Gestors de Pol. Socials
d'Habitatge de Cat.

Conveni de col·laboració per a l'aprofitament de les sinergies en
matèria d'habitatge

1

50400

17230

48901

Fundació Privada Hospital
Santa Creu i Sant Pau

Conveni pel desenvolupament del projecte d'identificació i
protecció de boscos madurs
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

1

50400

17230

48904

Consorci Forestal de
Catalunya

Conveni per contribuir a l'adaptació i a la millora de la resiliència
de les suredes davant del canvi climàtic, afavorint la seva
conservació i el manteniment de la cadena de valor associat

1

50402

17230

48900

Fundació Miquel Agustí

Donar suport en l'elaboració del projecte de dinamització
econòmica

1

50500

1721A

48901

Cambra de Comerç de
Barcelona

Transferències de la subvenció de la Comissió Europea rebuda a
compte per traslladar a les entitats que formen part del projecte
LIFE CLINOMICS

1

50500

1721A

48902

Transferències de la subvenció de la Comissió Europea rebuda a
Comissió Obrera Nacional de
compte per traslladar a les entitats que formen part del projecte
Catalunya
LIFE CLINOMICS

1

50500

1721A

48903

Transferències de la subvenció de la Comissió Europea rebuda a
Unió General de Treballadors
compte per traslladar a les entitats que formen part del projecte
de Catalunya
LIFE CLINOMICS

1

50500

1721A

48904

Unió de Pagesos de
Catalunya

Transferències de la subvenció de la Comissió Europea rebuda a
compte per traslladar a les entitats que formen part del projecte
LIFE CLINOMICS

1

50500

17221

48900

Associació Catalana d'Amics
de l'Aigua

Participació en el Congrés de l'Aigua de Catalunya, que pretén
aprofundir en els problemes del sector de l'aigua i en la recerca de
solucions

1

50500

17221

48902

Fundació CONAMA

Col·laborar en el principal fòrum de debat de les administracions
locals de l'estat espanyol sobre sostenibilitat local i plans d'acció
contra el canvi climàtic

1

50500

17221

48904

Plant for the planet

Sensibilització mediambiental adreçada a infants a través de la
iniciativa PLANTA'M, basada en la plantació d'arbres, aportant un
vessant educatiu pedagògic i de reforestació i promoció de la
biodiversitat

2

10500

43300

48900

Ass. Agrària Joves
Agricultors de Barcelona

Organització agrària per a la defensa i foment dels interessos dels
professionals del sector així com per donar suport, formació i
informació a persones i empreses del sector agrícola, ramader i
forestal contribuint al desenvolupament dels municipis

2

10500

43900

48901

Unió de Pagesos de
Catalunya

Realització del projecte Terra Pagesa, iniciativa que té la voluntat
d'identificar la comercialització directa dels productes agraris
conreats i criats per la pagesia de Catalunya

48903

Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya (COAC)

Activitats com jornades, seminaris, sensibilització i divulgació
relacionades amb elements estructurals bàsics per al
funcionament dels ens locals que incideixen en la qualificació i
actualització de figures clau en les estructures dels governs
Activitats com jornades, seminaris, sensibilització i divulgació
relacionades amb elements estructurals bàsics per al
funcionament dels ens locals que incideixen en la qualificació i
actualització de figures clau en les estructures dels governs

Jornada dels Economistes 2019

2

10500

43900

2

10500

43900

48904

Institut d'Enginyers de
Catalunya

2

10500

43900

48905

Col·legi d'Economistes de
Catalunya
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

2

30000

43900

48900

Ateneu Igualadí de la Classe
Obrera

Celebració del Zoom Festival Internacional

2

30000

43900

48903

Fundació Privada Cercle
d'Infraestructures

Cicles de debats per sensibilitzar de la importància de les
infraestructures en el desenvolupament econòmic territorial. Posar
a debat l'estat de les diferents infraestructures planificades i cercar
possibles vies d'impuls per a la seva implementació

2

30000

43900

48904

Fundació Privada PIMEC

Suport al projecte d'impuls a l'emprenedoria social a través del
programa Emppersona de la Fundació PIMEC

2

30000

43900

48905

Unió Empresarial de l'Anoia

Nit Empr. de l'Anoia i Fòrum empr. organitzat per la Unió Empr. de
l'Anoia, única entitat que realitza aquest tipus d'activitats, que
consisteix en el lliurament de premis i la celebració de sessions de
networking, en què es reconeix a empr. rellevants

2

30000

43900

48906

Associació Innobaix

Suport al projecte INNOBAIX per al foment de l'activitat econòmica
a través del talent, la creativitat i la formació dels emprenedors i
empresaris. Iniciativa dels alcaldes de la comarca per impulsar els
programes d'innovació i impacte empresarial

2

30000

43900

48907

Associació Fira d'Igualada

Finançament de la Fira Aerosport d'Igualada, única fira de l'Estat
dedicada a l'aviació general i esportiva que se celebra des de l'any
1992

2

30000

43900

48908

FERRMED, ASBL

Activitats destinades a millorar el transport terrestre i la
interconnexió entre ciutats en l'àmbit de la UE i del Corredor del
Mediterrani.FERRMED és una associació europea que té per
objectiu la promoció del Corredor del Mediterrani
Estudi innovador amb indicadors objectius, que analitzen el grau
d'integració de les dones en el mercat de treball en igualtat de
drets i oportunitats, així com conèixer la seva situació dins del món
empresarial

2

30000

43900

48909

Cambra Of. Comerç, Ind.,
Serv. i Navegació de Bcn

2

30000

43900

48910

Associació És llegenda

Celebració del Festival de Llegendes de Catalunya, esdeveniment
de caràcter cultural de fort impacte econòmic per l'impuls turístic i
sobre la creació de llocs de treball temporals

2

30100

43900

48901

Ass. Empresarial de
l'Hospitalet i Baix Llobregat

Suport al Fòrum Empresarial del Llobregat, iniciativa promoguda
per l'Assoc. Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat, en
forma de punt de trobada estable per posar en comú dinàmiques
d'impuls econòmic, social i cultural de la zona

2

30100

43900

48904

CordiBaix

Actuacions destinades a la inserció laboral de persones amb
discapacitat i/o trastorn mental, o persones amb intel·ligència
limitades mitjançant l'entitat Cordibaix, declarada d'interès públic el
1987

2

30100

43900

48906

Fundació ESADE

Formació de directius públics i privats en la gestió de la cooperació
publicoprivada mitjançant el programa Partners

2

30100

43900

48907

Fundació Gaspar Espuña

Concurs de projectes emprenedors en el sector turístic per
promocionar el sector turístic, considerat prioritari en el model de
desenvolupament econòmic de la província

2

30100

43900

48908

Fundació Icaria Iniciatives
Socials

Actuacions destinades a facilitar les relacions entre empreses i
entitats socials que ocupen a persones amb risc d'exclusió social,
amb l'objectiu d'afavorir la seva integració sociolaboral
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

2

30100

43900

48909

Fundació Inform

Programa de simulació d'empreses amb finalitats educatives per la
seva metodologia innovadora que reprodueix situacions reals
introduint un nou sistema d'avaluació de competències amb el
Certificat de professionalitat Activitats de gestió admva.

2

30100

43900

48910

Fundació Ship2B

Acompanyament de startups d'alt impacte social amb rendibilitat
econòmica i social a través de la Fundació SHIP2B, única entitat
catalana amb aquesta finalitat

2

30100

43900

48911

Talent Femení Associació
Empresarial

Celebració dels premis anuals Talent Femení, amb la finalitat de
fer visible els valors humans, socials i professionals de la dona en
la seva condició d'empresària

2

30100

43900

48913

Unió General de Treballadors
Tasques destinades a l'orientació i inserció laboral
de Catalunya

2

30100

43900

48914

Confed. Sindical de la
Comissió Obrera Nac.
(CCOO)

Tasques destinades a l'anàlisi del mercat de treball

2

30100

43900

48915

Unió de Pagesos de
Catalunya

Tasques destinades a l'anàlisi del mercat de treball en l'àmbit
agrícola i rural

2

30100

43900

48916

Actuacions destinades a la promoció de l'activitat econòmica i de
Associació Barcelona Clúster l'ocupació al sector de la nàutica, sector de fort impacte i efecte
arrossegador de la resta del sector d'activitat econòmica de la
Nàutic
província

2

30100

43900

48917

Cambra Oficial de Comerç i
Indústria de Terrassa

Celebració de la Jornada d'Emprenedoria, per fer visible el paper
dinamitzador dels emprenedors com a impulsors de l'activitat
econòmica
Projecte Forma't al Port, a través de l'Escola Europea de Short
Sea Shipping, agrupació europea d'interès econòmic amb la
finalitat de formar i millorar la competitivitat de les empreses
relacionades amb la logística intermodal i el transport marítim

2

30100

43900

48918

Escola Europea - Intermodal
Transport

2

30100

43900

48919

Fundació Tecnocampus
Mataró-Maresme

Jornada "Alimenta el teu negoci", que té per objectiu donar
visibilitat social i empresarial a la dona generant un espai
d'intercanvi i sinergies per a potencials empresàries del Maresme

2

30100

43900

48920

Associació Fòrum Dona
Activa

Empoderament de dones per al foment de l'emprenedoria

2

30201

43201

48901

Cambra Comerç Barcelona.
Sostenibilitat turística

Col·laboració per treballar en qualitat turística en destinacions a la
província de Barcelona

3

10500

32000

48900

Fundació Pau Casals

Projecte de promoció cultural i de suport educatiu als municipis de
la demarcació de Barcelona per tal que els escolars puguin visitar i
gaudir de les propostes didàctiques de la Fundació i s'apropin al
món de la música i cultura catalanes

3

10500

32000

48901

Associació d'Amics de la
Bressola

Estades alumnes de la Bressola a la província de Barcelona
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

3

10500

33400

48901

Fundació Revista de
Catalunya

Edició i publicació de la Revista de Catalunya

3

10500

33400

48902

Fundació Balmesiana

Conservació i catalogació del fons de la biblioteca

48903

Comunitat Cistercenca del
Monestir de Poblet

Digitalització del fons arxivístic i documental del President
Tarradellas i altres activitats relatives a l'arxiu que és considerat
com a referent de consulta per a molts historiadors i puntal de la
investigació de la història contemporània de Catalunya

3

10500

33400

Econòmic Denominació

Objecte

3

10500

33400

48904

Cercle Català de Madrid

Suport a les representacions realitzades pel grup de teatre
Santiago Rusiñol que mitjançant la seva activitat fomenta la cultura
i llengua catalanes fora del territori de parla catalana i que serveix
d'eix d'unió entre societats

3

10500

33400

48905

Institut d'Estudis Catalans

Suport a les activitats de caràcter singular que tenen com a
objectiu la recerca en diferents àmbits de la ciència i de la
tecnologia, però especialment en la de tots els continguts de la
cultura catalana a la vegada que actua com a centre divulgador

3

10500

33400

48907

Reial Acadèmia de Belles
Arts de Sant Jordi

Organització d'actes públics com són la realització de concerts, la
presentació de llibres o les exposicions per tal de promoure la
cultura i l'art entre la ciutadania així com la conservació i estudi del
patrimoni cultural nacional

3

10500

33400

48908

Ateneu Barcelonès

Impuls del coneixement i el valor històric patrimonial mitjançant el
projecte "Memòria Ateneu" que té com a finalitat la recuperació de
les gravacions que conserva l'associació i que són testimonis de
l'època de la transició catalana

3

10500

33400

48909

Associació Memorial 1714

Suport a les activitats de l'associació, exposicions, conferències i
divulgació de la història de diferents períodes
Recuperació i promoció del patrimoni musical amb l'estudi d'autors
i obres poc coneguts o dispersos en fons musicals i biblioteques
així com la seva difusió mitjançant un pla de concerts i
d'enregistraments

3

10500

33400

48910

Fundació Centre
Internacional de Música
Antiga

3

10500

33400

48911

Associació d'Aviadors de la
República

Promoció de la cultura de la pau i la convivència democràtica
mitjançant l'organització i celebració de les Jornades per la
reivindicació de la Memòria Històrica a Terres de l’Ebre i l’Acte
Homenatge a les víctimes de la Guerra Civil

3

10500

33400

48912

Federació Catalana de
Monges Benedictines

Tractament i digitalització del fons documental del monestir de
Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona. És una entitat que té una
llarga tradició en la conservació dels fons documentals històrics i la
seva digitalització els posa en valor i en obert

48913

Fundació Joan Maragall

Promoció d'iniciatives culturals en pro de la cohesió social
mitjançant la difusió d'activitats de formació obertes dedicades al
diàleg entre la cultura i el cristianisme i al tractament
interdisciplinari de la matèria
Digitalització i restauració de la documentació de l'Arxiu en la part
relativa a la demarcació de Barcelona per tal de donar-li una major
difusió i accés en línia i per posar en valor i en obert aquest
patrimoni
Activitats de descripció, catalogació i digitalització del fons
documental de la Fundació

3

10500

33400

3

10500

33400

48914

Arxiu Diocesà de Tarragona.
Digit. fons Barcelona

3

10500

33400

48915

Fundació Alfonso Comín
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

3

10500

33400

78900

Institut d'Estudis Catalans

Obres de restauració de l'edifici i les instal·lacions de la Casa de la
Convalescència

3

10500

34100

48903

Fundació Roller Sports.
World Roller Games Bcn

Conveni per a l'organització del Roller Games 2019 amb la finalitat
de consolidar Barcelona com una ciutat de renom en l'impuls i
organització de grans esdeveniments esportius i potenciar la
cohesió social i l'associacionisme municipal

3

40000

33400

48904

Societat Coral Amics de la
Unió

Foment de la internalització del cant coral català

3

40100

33400

48901

Fundació Privada Miquel
Martí i Pol

Conveni pluriennal relatiu al compromís sobre la constitució del
dret real d'usdefruit sobre el llegat del poeta Miquel Martí i Pol

3

40100

33400

48902

Institut d'Estudis Catalans

Coadjuvar en les despeses de les publicacions dels projectes
d'investigació de l'IEC

3

40100

33400

48904

Federació de Grups
Amateurs de Teatre de Cat.

Suport a l'activitat anual de l'entitat que fomenta i impulsa
actuacions de grups no professionals al territori

3

40100

33400

48905

Ateneu Igualadí de la Classe
Obrera

Celebració del Zoom Festival Internacional

3

40100

33400

48906

Acció Cultural del País
Valencià

Foment de les relacions País Valencià-Catalunya per a l'estudi, la
defensa i la promoció del patrimoni cultural i artístic

3

40100

33400

48907

Suport a l'organització d'activitats per a la promoció de la llengua i
Fundació Francesc Eiximenis cultura catalanes i enfortiment dels vincles entre el País Valencià i
Catalunya

3

40100

33400

48908

Federació Entitats Culturals
Andaluses a Catalunya

Edició de la Fira d'Abril a Catalunya per a l'exercici 2019

3

40103

33410

48902

Fundació Xarxa Espectacle
Infantil Juvenil de Cat.

Suport a les programacions d'espectacles per a públic infantil i
juvenil de la Fundació

3

40103

33410

48903

Agrupació d'Entitats Rialles
de Catalunya

Suport a les programacions d'espectacles per a públic infantil i
juvenil de l'Agrupació

3

40200

33210

48901

Biblioteca Pública Arús

Manteniment de la col·lecció

3

40200

33210

48902

Ateneu Barcelonès

Manteniment del fons i ajuts en matèria de personal
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

3

40200

33210

48903

Seminari Conciliar de
Barcelona

3

40200

33210

48905

Reial Acadèmia de les Bones
Manteniment del fons
Lletres de Barcelona

3

40300

32000

48903

Fundació Jaume Bofill.
Escola Nova 21

Conveni de col·laboració específic del programa Escola Nova 21,
l'objectiu del qual és l'actualització del sistema educatiu català

3

40300

32000

48904

Fed. d'Assoc. de Pares i
Mares d'Alumnes de Cat.

Suport al funcionament de la Federació per al foment de la
participació

3

40300

32000

48905

Fed. de Moviments de
Renovació Pedagògica
(FMRP)

Col·laboració específica per al funcionament de la Federació i
suport al projecte Escola 360

3

40300

32000

48906

Associació de mestres Rosa
Sensat

Suport al funcionament de l'entitat, la qual és un agent clau en
matèria de renovació i innovació pedagògica que vol millorar la
pràctica educativa, desenvolupar línies de suport a competències
bàsiques i facilitar l'accés a materials i recursos útils

3

40300

32000

48908

Fundació Privada El Llindar

Suport al funcionament de l'entitat, que té com a missió impulsar
actuacions educatives i professionalitzadores, per a joves i
adolescents que, per la seva situació de fragilitat i de recorregut de
fracàs, no encaixen en l'oferta d'ensenyament reglat

3

40300

32000

48909

Fundació Jaume Bofill.
Educació 360

Conveni de col·laboració específic del programa Escola 360,
l'objectiu del qual és connectar l'educació i els aprenentatges
oferts des de diversos àmbits

3

40300

32000

48910

Associació Catalana
d'Escoles de Música

Suport al funcionament de l'entitat, que treballa per aconseguir que
l’ensenyament de música sigui un servei a l'abast de tothom, i que
tingui una funció formativa, social i cultural

4

10500

23101

48900

Fundació Privada Pasqual
Maragall

Possible incorporació de la corporació en el Consell de Mecenatge
de la fundació, que té com a objectiu donar suport a la investigació
científica en l'àmbit de l'Alzheimer i fomentar el desenvolupament i
la innovació tecnològica de les neurociències

4

10500

23110

48901

Cercle d'Estudis Conciliars

Activitats sobre societat i diversitat religiosa

4

60100

23100

48900

Artesanas de Corazón

Suport a les despeses derivades del lloguer del local destinat a
magatzem d'aliments i del seu annex, així com de la gestió i
manteniment d'aquests locals

4

60101

23100

48902

Confederació d'Associac.
Veïnals de Cat. (CONFAVC)

Conveni per lluitar contra l'exclusió social i la prevenció de
situacions que poden esdevenir socialment de risc

4

60101

23100

48903

Fundació Marianao

Conveni per a l'elaboració i sistematització d'una proposta
metodològica d'atenció i acompanyament a les persones que
surten de la presó

Fons de la biblioteca
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

4

60101

23100

48905

Fundació Futur

Conveni per a potenciar les activitats del Programa "MenjaFutur"
amb l'objectiu de donar suport alimentari i garantir una alimentació
sana, digna i accessible a persones en risc d'exclusió social

4

60101

23100

48908

Entitats Catalanes d'Acció
Social (ECAS)

Conveni per dur a terme una proposta metodològica de treball en
xarxa i de creació d'aliances en l'àmbit de la inclusió social

4

60101

23100

48910

Feder. d'Empreses d'Inserció
de Catalunya (FEICAT)

Conveni per potenciar les activitats del Projecte "Promoció de les
empreses d'inserció i els mercats reservats a la província de
Barcelona"

4

60101

23100

48911

Taula Entitats Tercer Sector
Social de Catalunya

Conveni per a la realització d'activitats de recerca, assessorament
i cooperació amb impacte en el món local

4

60101

23100

48912

Federació Catalana de
Voluntariat Social

Conveni per dur a terme accions de promoció del voluntariat social
als municipis de la demarcació de Barcelona

4

60101

23100

48913

Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya

Conveni per al desenvolupament d'activitats formatives, divulgació
i recerca en l'àmbit dels serveis socials bàsics

4

60101

23100

48914

Col·legi d'Educadores i Educ. Conveni per al desenvolupament d'activitats formatives, divulgació
Socials de Catalunya
i recerca en l'àmbit dels serveis socials bàsics

4

60101

23100

48915

Col·legi Oficial de Psicòlegs
de Catalunya

Conveni per al desenvolupament d'activitats formatives, divulgació
i recerca en l'àmbit dels serveis socials bàsics

4

60101

23100

48916

Col·legi de Pedagogs de
Catalunya

Conveni per al desenvolupament d'activitats formatives, divulgació
i recerca en l'àmbit dels serveis socials bàsics

4

60101

23100

48917

La Confederació-Patronal del Conveni per a la realització d'activitats de recerca, assessorament
Tercer Sec. Soc. Cat.
i cooperació amb impacte en el món local

4

60101

23100

48918

Projecte dels NOMS Hispanosida

Conveni per a la promoció, sensibilització i conscienciació
ciutadana sobre la malaltia de la SIDA a través de la defensa de
les persones afectades

4

60101

23100

48919

Fundació Lluita contra la
Sida

Conveni per dur a terme accions de prevenció, sensibilització i
comunicació envers el VIH-SIDA que tinguin impacte en el món
social

4

60101

23100

48922

Comitè 1r de Desembre Plat. Unit. ONG Sida Cat.

Conveni per l'enfortiment de les accions preventives i de
sensibilització enfront del VIH-SIDA al voltant del dia internacional
de la SIDA

4

60101

23100

48924

Fundació per a la reinserció
de dones (ARED)

Conveni per tal de donar suport al Projecte "La llavor", dirigit a
promoure l'accés a la plena ciutadania de persones en situació de
risc d'exclusió social
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

4

60101

23100

48925

Orde Hospitalari de Sant
Joan de Déu

Conveni per treballar la conscienciació entre els joves en la seva
implicació i proactivitat de la millora social dels col·lectius de risc
mitjançant la metodologia innovadora de l'Aprenentatge Servei

4

60103

23101

48900

Fundació Hospital
Universitari Vall d'Hebron

Conveni per al desenvolupament del projecte "Avaluació dels
factors psicopatològics i de l'aprenentatge al fracàs escolar"

4

60103

23101

48901

Fundació Gresol Projecte
Home

Conveni per a la realització d'actuacions preventives i d'atenció
d'adolescents, joves i les seves famílies per a l'erradicació de la
drogodependència i les seves problemàtiques associades

4

60103

23101

48907

Ass. Fam. i Amics de Nens
Oncològics Cat. (AFANOC)

Conveni per donar suport a les famílies amb infants en tractament
oncològic i per al desenvolupament afectiu i educatiu dels nens i
nenes afectats

4

60103

23101

48908

Creu Roja Espanyola

Conveni per promocionar l'autonomia personal, l'atenció a la
dependència i situacions de vulnerabilitat i de risc en la infància,
l'adolescència i les seves famílies. És estratègic establir acords
amb grans organitzacions humanitàries

4

60103

23101

48911

Conveni per a la realització del programa "Me'n vaig a casa", que
Fundació Catalana Síndrome
té com a objectiu fer real l’oportunitat d’independitzar-se a
de Down
persones amb discapacitat intel·lectual

4

60103

23101

48912

Fundació Edat&Vida

Conveni per donar resposta als reptes socials del canvi demogràfic
afrontant els reptes d'una població cada cop més envellida

4

60103

23101

48913

Coordinadora Síndrome de
Down de Catalunya

Conveni que té com a objectiu vetllar i defensar els drets i la
normalització de les persones amb discapacitat intel·lectual i
síndrome de Down

4

60103

23101

48916

Federació Catalana de
Drogodependències (FCD)

Conveni per tal de desplegar amb una major eficiència polítiques
públiques en matèria de prevenció de les drogodependències

4

60103

23101

48917

Fundació Catalana de
l'Esplai

Conveni per a la promoció, el suport i la difusió de les activitats de
lleure educatiu i per garantir l'accés a les activitats d'estiu dels
infants i adolescents en situació de pobresa

4

60103

23101

48918

Fundació Pere Tarrés

Conveni per a la millora de l'atenció i de la qualitat en els projectes
socioeducatius adreçats a la infància i l'adolescència en situació
de risc social

4

60103

23101

48919

Fed. Ent. Atenció i Educ. a la
Despeses en l'àmbit de la protecció a la infància i l'adolescència
Infàn. i l'Adoles.

4

60103

23101

48920

Consorci de l'Auditori i
l'Orquestra

4

60103

23101

48921

Fed. Associacions Gent Gran Conveni en l'àmbit de la promoció de les persones grans i
de Catalunya (FATEC)
l'envelliment actiu

Conveni per al desenvolupament del programa "Apropa Cultura"
que fa accessibles els equipaments culturals a persones que tenen
dificultats per accedir a la cultura i l'oci
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

4

60103

23101

48922

Associació Catalana
Recursos Assistencials
(ACRA)

Conveni en l'àmbit de la promoció del benestar de la gent gran i de
la seva qualitat assistencial

4

60103

23101

48923

Unió de Pagesos de
Catalunya

Conveni per al desenvolupament del programa "Projecte vida,
terra i arrels", que té com a objectiu l'envelliment actiu de la gent
gran al seu territori
Suport per a la protecció i defensa de la família nombrosa i la
promoció dels seus drets i interessos. És una entitat estratègica
perquè coopera en la defensa i millora dels drets atorgats a les
famílies nombroses per la legislació vigent

4

60103

23101

48924

Assoc. de Famílies
Nombroses de Catalunya
(FANOC)

4

60103

23101

48925

Federació Catalana d'Entitats Conveni en l'àmbit de la protecció social i la millora de la qualitat
Contra el Càncer
de vida dels pacients oncològics i les seves famílies

4

60103

23101

48926

Fed. Cat. esports per
disminuïts psíquics (ACELL)

Conveni en l'àmbit del foment de l’esport per a les persones amb
discapacitat psíquica

4

60103

23101

48927

Federació Ecom

Conveni en l'àmbit de les persones amb discapacitat física

4

60103

23101

48928

Federació de Persones
Sordes de Catalunya
(FESOCA)

Conveni per aconseguir la plena participació i integració en la
societat de les persones sordes

4

60103

23101

48929

Federació Salut Mental de
Catalunya

Conveni en l'àmbit de les persones amb problemes de salut mental
i de les seves famílies

4

60103

23101

48930

Federació Francesc Layret
COCEMFE Barcelona

Conveni per aconseguir la millora de la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat física i orgànica

4

60103

23101

48931

Fed. Ass. Cat. de pares i
persones sordes (ACAPPS)

Conveni per representar i defensar els drets i interessos globals de
les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies

4

60103

23101

48932

Dincat Federació

Conveni per a la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies

4

60103

23101

48933

Federació Catalana
d'Autisme

Conveni per portar a terme accions conjuntes d'informació,
assessorament i sensibilització sobre les persones amb Trastorn
d'Espectre Autista (TEA)

4

60103

23101

48934

Comitè Cat. Repr. Pers. amb
Discapacitat (COCARMI)

Conveni per a la plena integració social, laboral i educativa de les
persones amb discapacitat al llarg de tota la seva vida

4

60103

23101

48935

Fed. Cat. d'Ent. Salut Mental
en 1a Persona (VEUS)

Conveni en l'àmbit de la salut mental
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

4

60103

23101

48936

Fundació Privada Amics de
la Gent Gran

Conveni en l'àmbit del voluntariat que treballa per millorar la
qualitat de vida de la gent gran

4

60103

23101

48937

Fed. Cat. Ent. Paràlisi
Cerebral i Eti. (FEPCCAT)

Conveni en l'àmbit de la integració de les persones amb paràlisi
cerebral

4

60103

23101

48938

Fed. Asociaciones
Implantados Cocleares de
España

Conveni per millorar les condicions de les persones amb
deficiència auditiva i les seves famílies

4

60103

23101

48939

Fed. Ass. de Pares de
Persones amb Autisme de
Cat.

Conveni en l'àmbit de les persones autistes i les seves famílies

4

60103

23101

78900

Fundació Femarec

Conveni en l'àmbit de la inserció laboral i social de persones en
situació de vulnerabilitat

4

60103

23101

78901

Fund. Arc Sant Martí. Nova
residèn. discapacitats

Conveni per al desenvolupament de serveis d'atenció integral a
persones amb discapacitat intel·lectual

4

60200

23102

48900

Creu Roja Espanyola.
Conveni voluntariat

Projecte d'accions de voluntariat destinades a la millora de la
qualitat de vida dels usuaris dels diferents centres residencials
adscrits a la Gerència de Serveis Residencials d'Estades
Temporals i RESPIR

4

60200

23102

48902

Cons. Sanitari de Barcelona i Prestació farmacèutica i col·laboració tècnica amb els centres
Hosp. de Sant Rafael
residencials de la Gerència

4

60300

23110

48902

Observ. de les dones en els
mitjans de comunicació

Fomentar la sensibilització sobre la incidència dels mitjans de
comunicació en la cultura social de la visibilitat de la perspectiva
de gènere

4

60300

23110

48903

Fòrum Síndics/es,
Defensors/es Locals de
Catalunya

Suport a les activitats de l'entitat en matèria d'igualtat

4

60300

23110

48904

Fun. Centre d'Inf. i
Document. Intern. Bcn
(CIDOB)

Col·laboració en la realització de l'"Anuario de la Inmigración", que
va destinat als agents implicats en la gestió de la immigració, però
que vol també augmentar l'interès del públic en general en aquest
tema

4

60300

23110

48905

Associació Ca la Dona

Suport a les activitats de l'espai de referència del moviment
feminista de Catalunya. Es tracta d'una entitat de caràcter
estratègic en aquest àmbit, ja que és un espai de trobada i relació
entre dones i grups de dones obert a la participació

4

60300

23110

48906

Ass. Promotora Ctre. Cult.
dones Fran. Bonnemaison

Suport a les activitats i projectes de l'entitat que té un caire
estratègic per ser un espai de producció i reflexió cultural de les
dones

4

60300

23110

48907

Consell Nacional de Joventut Entitat estratègica per col·laborar pels interessos de la gent jove a
de Catalunya
la societat davant els poders públics
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

4

60300

23110

48908

Fundació La Roda

Suport a les activitats de la fundació en matèria de cohesió social,
joventut, cultura, etc.

4

60300

23110

48909

SOS Racisme Catalunya

Suport per impulsar un programa de sensibilització entorn de la
discriminació. Es concreta amb punts d'assistència descentralitzats
Suport a les activitats de l'observatori en el marc del programa
LGTBI. Aquest observatori és una eina per lluitar contra la
LGTBI_fòbia en totes les seves formes i donar suport a les
víctimes

4

60300

23110

48910

Observatori contra
l'Homofòbia

4

60300

23110

48911

Associació La Sur

Manteniment del web Feminicidios, portal d'informació i periodisme
de dades amb perspectiva de gènere

4

60300

23110

48912

Associació Avalua

Suport als projectes d'educació global per a la ciutadania per a
persones nouvingudes

4

60300

23110

48913

Fed. d'Ass. Veïns d'Habitatge
Accions de dinamització dels barris
Social de Catalunya

4

60300

23110

48914

Associació Educativa Itaca

Suport a les activitats de l'entitat en matèria d'igualtat. Es tracta
d'una entitat declarada d'utilitat pública per la Generalitat de
Catalunya

4

60300

23110

48915

Fundació Pere Tarrés

Accions d'una entitat que és pionera en l'educació del lleure juvenil

4

60300

23110

48916

Fundació Catalana de
l'Esplai

Accions de lleure juvenil

4

60300

23110

48917

Xarxa Entitats Acció Social i
Comunitària (XEACS)

Suport a les activitats de l'entitat en matèria d'igualtat i ciutadania

4

60303

23110

48901

Associació d'Ajuda Mútua
d'Immigrants a Catalunya

Servei d'assessorament jurídic gratuït i de suport en matèria
d'estrangeria, adreçat a persones estrangeres

4

60303

23110

48902

Centre Informació
Treballadors Estrangers
(CITE)

Servei d'assessorament jurídic gratuït i de suport en matèria
d'estrangeria, adreçat a persones estrangeres

5

1A000

92000

48900

Il·lustre Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona

Conveni per a la realització de pràctiques jurídiques

5

10500

91200

48907

Fundació Universitat
Catalana d'Estiu

Organització de l'edició 2019 de la Universitat Catalana d'Estiu que
realitza activitats de promoció i difusió de la cultura catalana arreu
del territori fomentant la projecció i el desenvolupament de les
universitats catalanes
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Objectiu
estratègic

Orgànic

Subpr.

Econòmic Denominació

Objecte

5

10500

91200

48909

Il·lustre Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona

Activitats com jornades, seminaris, sensibilització i divulgació
relacionades amb elements estructurals bàsics per al
funcionament dels ens locals que incideixen en la qualificació i
actualització de figures clau en les estructures dels governs

5

10500

91200

48912

Fundació b_TEC

Aportació institucional per la previsió d'incorporació el 2019 de la
Diputació de Barcelona com a patró d'aquesta fundació amb motiu
dels lligams històrics amb l'Escola Industrial i pel fort component
municipal del projecte

5

10500

91200

48914

Fundació Privada Hospital
Santa Creu i Sant Pau

Establir la col·laboració per a l’impuls i la realització de diverses
actuacions d’interès públic local al voltant del desenvolupament
sostenible i cultural

6

60501

92061

48905

European Institute of Public
Administration (EIPA)

Suport com a entitat de referència en l'àmbit de l'administració
europea, que disposa de seu a Barcelona

6

60501

92061

48906

Consell Català del Moviment
Europeu (CCME)

Suport parcial a l'activitat de l'associació europeista formada per
col·lectius i persones físiques de l'àmbit territorial català

6

60502

92400

48901

Assoc. per a les Nacions
Unides a Espanya (ANUE)

Conveni anual educació per al desenvolupament

6

60502

92400

48906

Coordinad. pel Comerç Just i
les Finances Ètiques

Conveni anual pel projecte "Som comerç just i banca ètica"

6

60502

92400

48907

Fundació Casa Amèrica
Catalunya

Suport a l'activitat de l'entitat per la seva singularitat en l'àmbit de
la cooperació amb Amèrica Llatina i la trajectòria de col·laboració
amb la Diputació de Barcelona

6

60502

92400

48908

Lafede.cat-organitzacions
per a la justícia global

Suport a l'activitat de l'entitat, de representació de les ONG a
Catalunya, que treballa activament per aconseguir la justícia social
i l'erradicació de les desigualtats
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