
 
 
 
 

 
 
 
Àrea de Presidència  
Direcció de Serveis de Suport  
a la Coordinació General 

 

 

DICTAMEN  
Aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de 
l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - ANY 2020 (expedient 2020/1233) 

 
Fets 
 
1. De conformitat amb les disposicions aplicables en virtut de les quals es regeixen 

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

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

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

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

Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2020, va 
aprovar les bases específiques i la convocatòria 202020205120011613 per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local- any 2020 (Acord número 64/2020). 

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

articles 17, 18 i 19 de l’Ordenança. 

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

 
6. D’acord amb la base 12 de l’esmentada convocatòria, s’estableix que la proposta 

de concessió de subvencions serà formulada a través d’un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 

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

General ha emès un informe d’instrucció que valora les sol·licituds . 
A continuació es descriuen alguns dels aspectes recollits en l’informe d’instrucció: 

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

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

 

Es considerarà que té abast supramunicipal quan l’esdeveniment afecti a més 
d’un municipi. En aquest cas, els alcaldes/esses d’aquests municipis o 
regidors/ores en qui deleguin hauran d’emetre un escrit declarant aquesta 
circumstància. Es valorarà la supramunicipalitat quan l’entitat presenti dos o 
més escrits de suport de diferents Ajuntaments.  

 
b) Grau de singularitat de l’activitat: fins a 15 punts 
 
 Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots 

ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.................. 2 punts 
 Commemoracions d’esdeveniments de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys 

o més, amb repercussió local a la demarcació de Barcelona, és a dir 
commemoracions singulars múltiples de 25 anys, totes elles amb 
repercussió local a la demarcació de Barcelona......................................... 
(25 anys=2 punts; 50 anys=3 punts; 75 anys=4 punts; 100 anys o més=5 
punts) 

 Esdeveniments i personalitats que siguin objecte de commemoració 
aprovades per part de la Generalitat de Catalunya a l’any 
2020.................................................................................................. 3 punts 
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 Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l’organització de 
congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i 
de repercussió local a la demarcació de Barcelona.............................3 punts 

 Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de 
repercussió local a la demarcació de Barcelona ................................ 2 punts 
 

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

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

amb les dades de població de l’any 2019 de l’Idescat, la puntuació serà la 
següent: (fins a 3 punts) 
 

Municipis fins a 50.000 habitants....................  3 punts 

Municipis a partir de 50.001 habitants...........  2 punts 

 
d) Vocació municipalista dirigida als serveis públics competència dels ens 

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

e) Metodologia (fins a 8 punts) 
 

 Claredat i coherència entre els objectius, activitats i resultats 
previstos de l’acció proposada.......................................fins a 3 punts. 

 Incorporació d’accions de seguiment i d’avaluació .......fins a 2 punts. 
 Participació i integració d’altres entitats, de la ciutadania, etc. en 

l’activitat.........................................................................fins a 3 punts. 
 

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

 

Pàgina 3
Codi Segur de Verificació (CSV): 9d2ead3747a423cd9179   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Secretaria generalRegistre d’acords: aprovat per acord de Junta de Govern núm. 405. Data sessió: 17/09/2020



 

Àrea de Presidència  
Direcció de Serveis de Suport  
a la Coordinació General 

 

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

 
7.3. D’acord amb la base 11 de la convocatòria, l’assignació dels punts és la 

següent: 

L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es 
determinarà en relació als punts assignats en la valoració obtinguda en 
aplicació del previst a la base 9. 
 
A tots els projectes admesos se’ls atorgarà el mateix import per cada punt 
obtingut.  
 
L’import per punt assignat es determinarà en funció del sumatori de punts 
obtinguts per la totalitat de sol·licituds admeses. Es dividirà el total de 
consignació pressupostària existent pel sumatori de punts. Si encara resta 
consignació, es realitzarà una segona operació fins al màxim d’aproximació a 
esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. 
 
De les 95 entitats que s’han presentat s’ha considerat a subvencionar un total 
de 74, 4 han desistit, 12 han renunciat i s’han exclòs 5 per diversos motius que 
es detallen a l’apartat segon d’aquest dictamen. 

7.4. Tenint en compte la puntuació de cada entitat i la consignació pressupostària 
establerta (300.000 €), es reparteixen les subvencions entre les entitats 
presentades, tenint en compte que els càlculs de les operacions s’han efectuat 
mitjançant full de càlcul Excel, per la qual cosa pot existir una mínima variació 
en els decimals si els càlculs es volen comprovar amb una calculadora, ja que 
el programa arrossega nombres amb molts decimals a cada operació. A més, 
el total atorgat s’ha arrodonit a la baixa a dos decimals acabats en zero. 

Entre les entitats valorades favorablement es realitza una primera volta. La 
puntuació atorgada suma un total de 1.069,50 punts, per tant, en un primer 
repartiment del la consignació inicial, l’import per punt a repartir sigui de 280,50 
€ (300.000 €/1.069,50 punts). Es reparteixen un total de 270.112,60 € i resta 
consignació per import de 29.887,40 €. 
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Una vegada realitzat aquest repartiment, tal i com estableix la base 11, es 
realitza una segona volta per tal d’esgotar al màxim la consignació inicial. Les 
entitats que segueixen puntuant ho fan per un total de 799 punts, per la qual 
cosa al punt passa a correspondre-li un import de 37,41 € (29.887,40 €/799 
punts). 

El repartiment d’aquests imports suma un total arrodonit de 298.743,40 €; per 
tant, el saldo que resta és de 1.256,60 €. Aquest sobrant representa un 0,42 % 
de la consignació inicial. 

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

8. Una de les mesures acordades mitjançant el Reial Decret 463/2020 va ser la 
suspensió dels terminis administratius, la qual, vista l’excepcionalitat de les 
circumstàncies, va ser general per a una millor garantia dels drets dels interessats. 
Aquesta suspensió es va aixecar l’1 de juny de 2020, mitjançant el Reial Decret 
537/2020, de 22 de maig. 

Mitjançant decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4833/20, de 
data 27/05/2020, es van aprovar els criteris en relació amb la represa del còmput 
dels terminis dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la 
declaració de l'estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació 
de terminis. 

 
D’acord amb les disposicions d’aquest decret i les diverses notes i comunicats que 
posteriorment l’han concretat, en el cas de terminis que, amb la represa del 
còmput, s’estenen més enllà del 31 de desembre de 2020, la Diputació de 
Barcelona pot, amb caràcter excepcional, modificar-los per fixar uns nous terminis, 
que poden ser els mateixos de la convocatòria original. 

 
En aquest sentit, els terminis administratius que aquesta convocatòria preveu 
quant a l’ampliació de l’execució i justificació, un cop represa l’activitat, es poden 
efectuar sobradament dins els terminis originals, ja que la convocatòria finalitza el 
31 de desembre i es justifica al primer trimestre de 2021. Addicionar a aquests 
terminis els dies que va durar la suspensió es considera no només innecessari, 
atès que el temps que encara resta fins al 31 de desembre per executar l’activitat, 
sinó perquè a més, i el que és més important, generaria solapament amb una 
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convocatòria de cara a l’any 2021 que tindria els terminis d’execució de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2021. De la mateixa manera, també és innecessari 
addicionar dies a la justificació atès que hi ha temps suficient per justificar les 
activitats fins al 31 de març de 2021. 

 

9. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, 
i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 de la 
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE núm. 
299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions. 

10. La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 
2019 i publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019. 

 

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

 

ACORDS 

Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria número 
202020205120011613, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva a favor de persones jurídiques privades sense ànim de 
lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per 
part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o 
singulars de repercussió local- any 2020, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte als beneficiaris següents i pels imports i projectes que s’hi 
relacionen, en ordre de prelació: 
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AD i posició 
pressupostària NIF ENTITAT PROJECTE 

IMPORT 
ATORGAT 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

2003002928/1 G08967341 Fundació per la Pau 
(FundiPau) 

Exposició 75 anys d'Hiroshima 
i Nagasaki. Mai més! 7.311,90 € 23,0 

2003002928/2 F66707514 Col·lectiu Punt 6, SCCL 
Jornades urbanisme i gènere 
II: Posem la vida al centre des 
del feminisme 

6.994,00 € 22,0 

2003002928/3 G59437756 Associació Catalana 
Per La Pau 

Promovemos los ODS, 
defendemos las defensoras de 
derechos humanos 

6.676,10 € 21,0 

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

6.676,10 € 21,0 

2003002928/5 G62347919 Fundació Casal 
d'Europa del Berguedà 

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

2003002928/6 G58301466 Societat cultural i 
esportiva la lira 

150è aniversari de la Societat 
Cultural i Esportiva La Lira 3.900,00 € 19,5 

2003002928/7 G62394556 Fundació Congrés 
Català de Salut Mental 20è Aniversari Fundació CCSM 5.881,30 € 18,5 

2003002928/8 G66780818 Coordinadora 
Mentoria Social 

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

5.722,30 € 18,0 

2003002928/9 G59165100 
Fundació privada per a 

la lluita contra l' 
esclerosi múltiple 

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

5.722,30 € 18,0 

2003002928/10 G64488992 
Associació Cultural 
Nou Barris Tallere 

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

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

2003002928/12 G58134081 
Federació d'Entitats 

Excursionistes de 
Catalunya 

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

5.404,40 € 17,0 

2003002928/13 G64007404 
Fundació Catalana per 

a la Prevenció de 
Residus i Consum 

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

2003002928/14 G59386110 Fundació Eulàlia Torras 
de Beà 

50 anys de la Fundació Eulàlia 
Torras de Beà 4.960,00 € 17,0 
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2003002928/15 G64378839 
Fundació Grup 

d'Afectats d'Esclerosi 
Múltiple - GAEM 

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

4.500,00 € 17,0 

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

2003002928/17 G66211848 Associació Amics de la 
Fàbrica de Lied 

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

5.086,50 € 16,0 

2003002928/18 G08502544 
Associació Centro 

Asturiano de 
Barcelona 

Conmemoracio del 90 
aniversari 1.145,00 € 16,0 

2003002928/19 G60427390 Associacio de Bipolars 
de Catalunya 

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

4.000,00 € 16,0 

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

2003002928/21 G08890659 
Centre D'estudis 

comarcals del baix 
llobregat 

15 anys del memorial 
democràtic del baix Llobregat 5.086,50 € 16,0 

2003002928/22 G08897696 Fundació Catalana 
Síndrome de Down 

XVIII Jornades Internacionals 
Barcelona Down 5.086,50 € 16,0 

2003002928/23 G08595886 Fundacio Vidal 
Fundacio Privada 

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

5.086,50 € 16,0 

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

2003002928/25 G61638888 
Fundació 

Independència i 
Progres 

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

2003002928/26 G08727075 
Societat Coral Obra 

Obrera La Glòria 
Sentmenatenca 

125 aniversari de la Societat 
Coral Obra Obrera La Glòria 
Sentmenatenca 

4.927,60 € 15,5 

2003002928/27 G58308099 Centro Cultural Gitano 
La Mina 

Commemoració dels 30 anys 
del Festival de Cante Flamenco 
La Mina 

4.500,00 € 15,0 

2003002928/28 G65321465 Club Handbol Ribes Xè. Aniversari Club Handbol 4.768,60 € 15,0 

2003002928/29 G67492579 Federació d'aviació 
Adaptada Jornada d'aviació adaptada 4.768,60 € 15,0 
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2003002928/30 G58003633 Foment Cultural i 
Artistic 

100a. Foment Cultural i Artistic 
de Sant Joan Despi 4.768,60 € 15,0 

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

2.000,00 € 15,0 

2003002928/32 G61369526 Fundació Gresol 
Projecte Home 

Acte d'inauguració dels 25 
anys de Projecte Home 
Catalunya 

4.768,60 € 15,0 

2003002928/33 G66363953 Fundació Setba 10 anys premi Setba 4.768,60 € 15,0 

2003002928/34 G08457095 Societat Recreativa El 
Retiro 150 aniversari 4.609,70 € 14,5 

2003002928/35 G59146555 Amical de Mauthausen 
i altres Camps 

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

4.450,70 € 14,0 

2003002928/36 G64162092 Amics de Ravensbrück 75è. Aniversari alliberament 
camp de Ravensbrück 4.450,70 € 14,0 

2003002928/37 G58310376 Associació Salut i 
Familia 

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

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

2003002928/39 G62434022 Fomarians Diables St 
Climent de Llobregat 

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

2003002928/40 G66055286 Fundació Antiga Caixa 
Sabadell 1859 

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

4.450,70 € 14,0 

2003002928/41 G65347619 La Quadrilla d'En Joan 
Muntada. 30 aniversari de Capablanca 1.700,00 € 14,0 

2003002928/42 G63615942 Ona Codinenca Ràdio Programa d'actes pels 15 anys 
d'Ona Codinenca 1.700,00 € 14,0 

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

2003002928/44 G08713349 El Círcol Catòlic de 
Badalona 

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

2003002928/45 G59417279 Fundación Arquia Itinerari arquitectònic on line 
per la província de Barcelona  4.291,70 € 13,5 

2003002928/46 G60749249 Moixiganguers 
d'Igualada 

25 anys Moixiganguers 
d'Igualada  4.291,70 € 13,5 
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2003002928/47 G08947293 Club Balonmano 
Granollers 

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

2003002928/48 G59106823 
Federació Catalana de 

Voluntariat Social 
(FCVS) 

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

2003002928/49 G58040775 Lluisos de Gràcia 75è aniversari Bàsquet 2.111,20 € 13,0 

2003002928/50 G59145474 Fund. Privada Francesc 
Viñas 

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

2003002928/51 G65541229 Fundació Enric Miralles The Opera of Enric Miralles at 
the Scottish Parliament 3.973,80 € 12,5 

2003002928/52 G65347536 
Associació Colla 

Gegantera del Casc 
Antic de Barcelona 

25 anys de la Colla Gegantera 
del Casc Antic de Barcelona 3.814,90 € 12,0 

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

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

3.814,90 € 12,0 

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

3.814,90 € 12,0 

2003002928/55 G57981664 Comissió Sant Antoni 
Abat de Canovelles 

Celebració del 25è aniversari 
de la revista Gent de 
Canovelles 

1.000,00 € 12,0 

2003002928/56 G58014838 Consell Esportiu del 
Baix Llobregat 

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

2003002928/57 G59365692 Agrupació Esportiva 
Moja 

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

2003002928/58 G63887046 
Casal de la Gent Gran 

de la Palma de 
Cervelló 

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

2003002928/59 G64685274 Fundació Privada Goel Global Leadership Summit 
2020 3.655,90 € 11,5 

2003002928/60 G63544647 Fundació Privada 
l'Alternativa 

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

3.655,90 € 11,5 

2003002928/61 G58119777 Amics de la Unesco de 
Barcelona 60 aniversari 3.497,00 € 11,0 
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2003002928/62 G74251620 Asociación Cultural 
Gamelab Gamelab Barcelona Live 2020 3.497,00 € 11,0 

2003002928/63 G62219738 Associació Cultural la 
Formiga 

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

2003002928/64 G58677493 

Associació de Familiars 
i Amics de Nens 
Oncològics de 

Catalunya (AFANOC) 

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

3.497,00 € 11,0 

2003002928/65 G60963089 
Associació de 
Museòlegs de 

Catalunya 

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

2003002928/66 G58208067 Associació Disminuïts 
Físics d'Osona 

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

2003002928/67 G58460338 Associació Veïnal Sant 
Andreu Sud 

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

2003002928/68 G62760020 Club Excursionista Teia Celebració dels 20 anys del 
Club Excursionista Teià 2.000,00 € 11,0 

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

2003002928/70 G58334525 Colla Castellera 
Minyons de Terrassa 

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

2003002928/71 G62317862 Fundació Privada per a 
la Innovació Tèxtil  FITEX 3.497,00 € 11,0 

2003002928/72 G60171253 
Fundació Privada Pro-

Disminuïts Psiquics 
Finestrelles 

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

2003002928/73 G08674327 Institut d'Estudis 
Catalans 

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

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

298.743,40 € 

 

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

 

CIF/NIF Entitat Projecte 

1:Jornades, 
simposi...In
ternac; 
excepcional
s. 
singul(=3p)  

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

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

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

5: 
commemor 
Gene 2020 
(=3p) 

1 G61638888 
Fundació 
Independència i 
Progrés 

50 aniversari 
unió socialista 
del Bages 

  0 3 2   

2 G64685274 Fundació Privada 
Goel 

Global 
Leadership 
Summit 2020 

3 0       

3 G59146555 
Amical de 
Mauthausen i 
altres Camps 

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

  0 4 2   

4 G58460338 Associació Veïnal 
Sant Andreu Sud 

Marató de Rock 
de Sant Andreu   2   0   

5 G60427390 
Associació de 
Bipolars de 
Catalunya 

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

  0   2   

6 G66363953 Fundació Setba 10 anys premi 
Setba   0   2   

7 G63494793 
Associació per a 
l'Estudi del 
Moble 

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

3 0       

8 G58014838 
Consell Esportiu 
del Baix 
Llobregat 

40è Aniversari 
del Consell 
Esportiu del Baix 
Llobregat 

  0 2     
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9 G66211848 
Associació Amics 
de la Fàbrica de 
Lied 

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

 

0 3 2 3 

10 G62083357 Novact 

La cruïlla Líbia: 
25 anys després 
del Procés de 
Barcelona 

3 0 2 2   

11 G62317862 
Fundació Privada 
per a la 
Innovació Tèxtil  

FITEX   0   2   

12 G08502544 
Associació 
Centro Asturiano 
de Barcelona 

Commemoració 
del 90 aniversari 3 0   2 3 

13 G62434022 

Fomarians 
Diables St. 
Climent de 
Llobregat 

25è Aniversari 
dels Diables 
Fomarians de 
Sant Climent 

  0 2 2   

14 G58677493 

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

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

  0 0 2   

15 G65541229 Fundació Enric 
Miralles 

The Opera of 
Enric Miralles at 
the Scottish 
Parliament 

3 0 0 2 0 

16 G59437756 
Associació 
Catalana Per La 
Pau 

Promovemos los 
ODS, 
defendemos las 
defensoras de 
derechos 
humanos 

3 0   2   

17 G64162092 Amics de 
Ravensbrück 

Commemoració 
75è aniversari 
alliberament 
camp 
Ravensbrück 

    4 2 0 

18 G59417279 Fundación 
Arquia 

Itinerari 
arquitectònic on 
line per la 
província de 
Barcelona 

3 0 0 2   
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19 G59386110 Fundació Eulàlia 
Torras de Beà 

50 anys de la 
Fundació Eulàlia 
Torras de Beà 

  0 3 2   

20 G62347919 
Fundació Casal 
d'Europa del 
Berguedà 

20è Aniversari 
del Casal 
d'Europa del 
Berguedà 

3 0 0 2   

21 G64488992 

Associació 
Cultural Nou 
Barris Taller 
d'Idees 

Centenari 
Francesc Layret   0 5 2 3 

 

Per tant, hi ha 20 entitats a les que no s’ha valorat un aspecte i hi ha 1 a qui no s’han 
valorat dos aspectes. 

Les entitats a les que no se les ha valorades en el fet d’emmarcar-se en “Activitats 
excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la 
demarcació de Barcelona” és degut a què de l’activitat no es pot despendre que tingui 
caràcter excepcional o singular dintre de les que normalment realitza l’entitat o perquè 
són commemoracions que ja impliquen l’excepcionalitat en sí mateixes. Se les ha 
valorades per la resta d’aspectes puntuables, tal i com es veu a la taula anterior. 

Hi ha una entitat a la que no se li ha valorat el fet d’emmarcar-se en 
“Commemoracions d’esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb 
repercussió local a la demarcació de Barcelona” ja que de la memòria de l’activitat no 
es desprèn que facin aquesta commemoració. Se l’ha valorada per la resta d’aspectes 
puntuables, tal i com es veu a la taula anterior. 

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

 
 

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

1 G63349310 Observatori del Tercer 
Sector i la societat civil 

Som Tercer Sector. Eix de la 
transformació social 

Desistiment per no 
presentació annex 7 

2 G65270035 

Clúster Tecnologías 
Inteligentes para las 
Ciudades, Edificios y la 
Industria 

Commemoració 10è aniversari 
Smartech Cluster 

Desistiment per no 
presentació annex 7 

3 G63806418 Associació Ressò de 
Musicoteràpia 

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

Desistiment per no 
presentació annex 7 

4 G65419749 Clúster d'Il·luminació de 
Catalunya 

Commemoració 10è Aniversari 
CICAT 

Desistiment per no 
presentació annex 7 

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

Renúncia expressa 
20/07/2020 

6 G67118174 Associació 9 Món, 
Acompanyant Migjorn 

Llibre El Part motiu de creació 
social i artística 

Renúncia expressa 
26/06/2020 

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

17/07/2020 

8 G58644949 Centre Cultural Esportiu 
Tiana Commemoració 100 anys Renuncia expressa 

24/07/2020 

9 G62671490 Ass. La Colònia Modernista XX Festa Modernista Renúncia expressa 
08/07/2020 

10 G60121043 Federació Esportiva 
Catalana Paralítics Cerebrals IFCPF World Cup F - Sant Cugat Renuncia expressa 

08/06/2020 

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

04/06/2020 

12 G08773517 Esplais Catalans Campaments pedagògics d'Esplac Renúncia expressa 
22/06/2020 

13 G59435180 ABD Associació Benestar i 
Desenvolupament 

Jornada Política de Drogues, Salud 
i Drets Humans 

Renúncia expressa 
11/06/2020 

14 G66079575 Associació Clúster 
Audiovisual de Catalunya 

Programa d’Innovació Audiovisual 
(PIA) 

Renuncia expressa 
08/07/2020 

15 G58176744 Centre Moral d'Arenys de 
Munt 

100 anys de cultura audiovisual a 
Arenys de Munt 

Renuncia expressa 
21/07/2020 
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16 G64268360 Fundació Temps i 
Compromís 

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

Renuncia expressa 
20/07/2020 

17 G58630112 Unión Andaluza Hermandad 
Rociera Virgen de la Rocina Robatori trailer 

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

objecte de la convocatòria 
(base 2) 

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

V Congrés d'Enginyeria Municipal 
CIM-2020 

No és entitat privada 
sense ànim de lucre (base 

4) 

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

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

No és entitat privada 
sense ànim de lucre (base 

4) 

21 52608419J Mario Pons Muria L'Espill 
No és entitat privada 

sense ànim de lucre (base 
4) 

 

Tercer. DISPOSAR una despesa de 298.743,40 € a favor de les persones jurídiques 
privades sense ànim de lucre relacionades a l’acord primer d’aquest dictamen, que 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10500/23110/48900 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2020. 

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució 
de les actuacions que es duran a terme dins el període comprès entre l’1 de gener de 
2020 fins al 31 de desembre de 2020, d’acord amb la base 3 de la convocatòria i amb 
la modificació que s’aprova a l’apartat cinquè d’aquest dictamen. 

Les justificacions hauran de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació 
de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) omplint el formulari 
electrònic corresponent, que serà signat electrònicament pel representant legal de 
l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i adjuntant els documents 
relatius a la justificació de les subvencions, que es podran trobar a 
http://www.diba.cat/presidencia-subvencions . 

Quart. REDUIR l’autorització de la despesa aprovada per acord de Junta de Govern 
64/2020 (acord que va aprovar la convocatòria i l’Autorització de la despesa- A) en 
1.256,60 euros, resultants de la diferència entre la quantitat màxima consignada per la 
concessió d’aquestes subvencions (300.000 euros) i la quantitat efectivament atorgada 
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(298.743,40 € euros), de l’aplicació pressupostària G/10500/23110/48900 del vigent 
pressupost. 

Cinquè. MODIFICAR els terminis de la convocatòria que s’inclouen en aquest acord, 
per restablir els inicials: 
 

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

- Tràmit: Justificació de l’activitat prevista a les bases: 31.3.2021. El nou termini 
de finalització de la justificació és el termini d’acabament inicial que es 
restableix, per tant el 31.3.2021. 

 

Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions.  

Setè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta Convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 

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