
 



 



 
 

PRP2017/1313. Atorgament subvencions culturals 2017 

 

DECRET 

 
 

Vist que en sessió ordinària celebrada en data 22 de setembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar va adoptar l’acord d’aprovació definitiva de les Bases Reguladores de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions municipals de l’Ajuntament  d’Arenys de Mar  
en els àmbits de cultura, esports, igualtat i cooperació internacional i solidaritat. 

Vista la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva 
en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit de la cultura 
aprovada per Decret d’alcaldia de data 28 d’abril de 2017. 

 
Vista l’acta de l’òrgan col·legiat del procediment de concessió de les subvencions culturals 
celebrada en data 15 de novembre de 2017. 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS). 

 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, que fou aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 28 de gener de 2009 i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província número 62, corresponent al dia 13 de març de 2009 i que en aquesta Ordenança 
s’estableix al seu article 12 la concessió mitjançant concurrència competitiva. 

 
Vist que els pressupostos presentats per cadascuna de les entitats han estat revisats, 
contrastats i acceptats per l’àrea de cultura d’aquest Ajuntament. 

 
Vist l’article 25.2 de les Bases d’execució del vigent pressupost que estableix que l’òrgan 
competent per l’atorgament de les subvencions en règim de concurrència competitiva serà 
l’Alcaldessa-President. 

 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 144/2017. 

 
Resolc: 

 
1.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a les entitats que es relacionen en l’annex I que 
s’adjunta, d’acord amb les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de  
subvencions en règim de concurrència competitiva en l’àmbit de cultura. 

 
2.- Notificar-ho als interessats. 
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ANNEX 1: SUBVENCIONS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ÀREA DE 

CULTURA 
 

 
ENTITAT NIF ACTIVITAT IMPORT 

CONCEDIT 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 

Ateneu Arenyenc G58220948 Formació 2.500,00 € 60.3340.48900 

Festes i cultura 
popular 

 
2.500,00 € 

Casal de Joventut Seràfica G58223256 Roda d'esbarts 716,32 € 60.3340.48900 

Societat Coral l’Esperança G58376799 Concerts de cant coral 2.500,00 € 60.3340.48900 

Associació Escola Música G58682238 Taller sol solet 616,00 € 60.3340.48900 

Curs d’Història 223,50 € 

Batuaixa 1.438,30 € 

Plataforma per la Llengua G60417631 Cine pícnic 1.533,00 € 60.3340.48900 

Aula Extensió Universitària G63141519 Formació 2.500,00 € 60.3340.48900 

 

 

 
Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 

 
 

L’alcaldessa En dono fe, la secretària 

Annabel Moreno Nogué Amparo Martin Muyo 
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FONDAZIONE META 
Sede Legale: via Sant’Anna, n°38, C.A.P. 07041 – Alghero (SS) Italia 

Sede Operativa: Largo Lo Quarter - I piano -Alghero (SS) 07041 Italia 

e-mail: info@fondazionemeta.eu / Tel. +39 079 979 054 Fax: +39 079 974 881 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n° 128 del 02.10.2017 
 
 

OGGETTO: Progetto Minyon de l’Alguer 
 
 

L’anno 2017, il giorno 02 (due) del mese di ottobre, alle ore 17,30 nella sede della Fondazione 

META di Alghero si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge. 

 
CONSIGLIERE CARICA PRESENZA 

Raffaele Sari Presidente SI 

Renata R. C. Fiamma Vice Presidente NO 

Efisio Scioni Componente SI 

 

Sono presenti inoltre per il collegio dei revisori dei Conti il Presidente Costantino Loi. Il Presidente, 

riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui 

all'oggetto. Il Direttore generale funge anche da Segretario verbalizzante. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

 

che la Fondazione M.E.T.A. in esecuzione della Delibera di C.C. n. 26 del 16.06.2010 e dell’atto 

costitutivo e delle finalità indicate agli artt. 3 e 4 dello Statuto, concorre alla elaborazione di strategie 

di sviluppo culturale del territorio, ideando e realizzando progetti di conservazione, valorizzazione, 

gestione, comunicazione, promozione e fruizione del sistema culturale cittadino, di eventi, spettacoli, 

attività culturali e turistiche, al fine di creare condizioni di sviluppo locale nel territorio; 
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che tra le finalità della Fondazione M.E.T.A. indicate all’art. 4 del contratto di servizio tra il Comune 

di Alghero e la Fondazione stessa, vi è la promozione e l’attuazione di manifestazioni, spettacoli ed 

altre iniziative di promozione che valorizzino la cultura e l’identità locale; 

 

Richiamati 

 

- il verbale di Assemblea ordinaria dei soci del 26 luglio 2016 con il quale è stato designato il 

nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione META di Alghero; 

 

- il verbale di C.d.A. n° 09 del 27.07.2016 inerente la designazione del Presidente e del Vice 

Presidente della Fondazione META di Alghero; 

 

- il verbale di C.d.A. n° 10 del 01.08.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale 

della Fondazione META di Alghero; 

 

- il verbale di C.d.A. n° 11 del 01.08.2016 con il quale sono state attribuite le deleghe al 

Direttore Generale della Fondazione META di Alghero; 

 

Vista la richiesta di patrocinio e collaborazione per il progetto “cd-libro Minyons de l'alguer”, prot. 

2182 del 04.07.2017 presentata da La Plataforma per la Ilengua – Vong del català, dal collectiu 

l'Esbarzer e la delegazione territoriale di Alghero; 

 

Preso atto della Delibera di Giunta comunale n. 272 del 06.09.2017 avente per oggetto Patrocinio 

“Progetto Minyons de l’alguer” con la quale è stata deputata alla Fondazione M.E.T.A. ogni 

opportuna attività di supporto finalizzata a garantire la buona riuscita del progetto; 

 

Considerato 

 

che La Plataforma per la Llengua è l'ONG del catalano, un'organizzazione non governativa che 

lavora per promuovere la lingua catalana come strumento di coesione sociale; 

 

che lavora in diversi territori di lingua catalana e con una prospettiva trasversale nell'ambito socio- 

economico, per l'accoglienza e l'integrazione linguistica degli immigrati, nelle università, 

nell'istruzione e nelle amministrazioni, per citare alcuni ambiti di lavoro; 

 

che vanta vari riconoscimenti, tra i quali il Premi Nacional de Cultura 2008 per la Proiezione Sociale 

della Lingua Catalana, consegnato dalla Generalitat de Catalunya; 

 

che attualmente conta su diversi gruppi di lavoro, in diverse zone e delegazioni territoriali: Pais 

Valencià, Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Terres de Ponent e l'Alguer. 

 

che in totale coinvolge più di 13.000 persone in qualità di collaboratori appartenenti a numerose 

associazioni ed enti che lavorano per promuovere la lingua catalana; 

 

Valutato 

 

che la richiesta prevede di partecipare alla realizzazione di un cd-libro in lingua catalana di Alghero 

dedicato a bambini ed adolescenti; 
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che il progetto sulla Plataforma territoriale di Alghero, è incentrato sul recupero della musica 

popolare algherese e sulla conseguente sua diffusione tra i bambini di Alghero, anche allo scopo di 

ampliare la conoscenza della varietà algherese, da parte del resto dei territori di lingua catalana; 

 

che il progetto ha una forte valenza culturale, linguistica, pedagogica e di promozione della città; 

 

che gli obiettivi del progetto, con valenza internazionale, sono i seguenti: 

 

- Recupero, modernizzazione e diffusione della musica popolare infantile algherese tra i 

bambini, adolescenti e in generale in tutta la società algherese, pertanto si farà in modo di che 

TUTTI i ragazzi scolarizzati di Alghero possano avere un esemplare del libro-disco, in modo 

che si possa arrivare al massimo numero di famiglie; 

 

- Gratuità del libro-disco con l'obiettivo che arrivi a tutta la popolazione scolastica di Alghero 

al fine di facilitare la diffusione di una realtà linguistica e musicale del territorio ed a tal 

proposito sarà data una copia gratuita anche al corpo docente, in modo che possa essere 

utilizzato come strumento in classe; 

 

- Collaborazione musicale da parte di tutti i territori di lingua catalana per la produzione ed 

elaborazione del libro-disco con collaborazioni di artisti ed esperti di Alghero e di tutto il 

Dominio Linguistico (Catalunya, Illes Balears, Pais Valencià i la Catalunya del Nord); 

 

- Promuovere Alghero e la sua realtà nei territori del Dominio Linguistico, attraverso il 

canzoniere popolare ed infantile, e, allo stesso tempo, connettere musicalmente e 

culturalmente Alghero con tutti questi territori, con l'implicazione di artisti di diverse zone 

del Dominio; 

 

- Far conoscere agli algheresi le altre varietà della lingua catalana, con l'ascolto degli accenti 

che la caratterizzano, con una visione che l'unità della lingua e il confronto costante possa 

portare dei benefici concreti; 

 

che in accordo con gli obiettivi descritti nel punto precedente, l'elaborazione del CD-Iibro e la sua 

distribuzione e diffusione seguirà le seguenti linee guida di azione: 

 

- verrà realizzato un disco che includerà una ventina di canzoni, la maggior parte delle quali 

(minimo il 75%) sarà della tradizione algherese mentre il restante 25% sarà costituito da 

canzoni sia del Dominio Linguistico catalano; 

 

- la scelta dei brani, la direzione artistica, gli arrangiamenti e la produzione del libro-disco 

verranno coordinati dal produttore e musicista Marc Serrats, con la stretta collaborazione di 

Claudio Gabriel Sanna, artista ed esperto di musica algherese e Raph Dumas, musicista e 

produttore nord-catalano; 

 

- l'organizzazione delle azioni e degli eventi collaterali sarà coordinata dal gruppo di lavoro 

della Plataforma de l'Alguer; 

 

- Le canzoni saranno interpretate, in egual misura, da artisti di tutti i territori del Dominio 

Linguistico, che omaggeranno Alghero con il loro contributo, e da alunni e da artisti 
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emergenti algheresi, che collaboreranno per la registrazione e in parte per la presentazione nei 

concerti; 

 

- Il disco sarà accompagnato da un libro ad uso didattico, che raccoglie i testi delle canzoni, la 

presentazione e la storia delle stesse, le partiture musicali, ed eventualmente alcuni detti e 

proverbi dell'immaginario popolare algherese. Il libro sarà bilingue per agevolare il corpo 

docente nel suo utilizzo in classe; 

 

- Un video documentario, anch'esso allegato al libro-disco, consentirà di ricostruire tutte le fasi 

del lavoro di ricerca, recupero, creazione e rielaborazione che verrà realizzato; 

 

- Per una buona riuscita del progetto, sarà di estrema importanza l'opera di diffusione e 

distribuzione dello stesso, nonché il risalto pubblico e mediatico che dovranno avere le 

presentazioni ed i concerti, sia ad Alghero che a Barcellona; 

 

Stimato che la richiesta prevede: 

 

- il patrocinio e il logo della Città di Alghero e della Fondazione Alghero per poter procedere 

all' ideazione e alla stampa della parte grafica; 

- l’uso gratuito del teatro per la presentazione del progetto con i due spettacoli in data 16 

dicembre, ore 18:00 e ore 20:00 e il pagamento del Service e della SIAE; 

- la preparazione dei biglietti e la distribuzione gratuita degli stessi presso l'Ufficio 

Informazioni Turistiche; 

- la collaborazione nella promozione del progetto: sia per l'accoglienza nelle scuole, sia tra i 

mezzi stampa locali e regionali; 

- l'inserimento nel calendario delle manifestazioni del Cap d'Any-Més que un mes, nella 

brochure, manifesti e nel sito www.alghero-turismo.it; 

- un contributo economico pari a 5.000€, che sarà destinato all'organizzazione della 

distribuzione e della presentazione ad Alghero; 

 

A fronte delle spese che l'associazione sosterrà autonomamente e che sono così riassumibili, come 

da preventivo; 

 

Costo coordinamento del progetto: 11. 930.00 euro 

Produzione del CD: 10.000,00 euro 

Disegno del progetto: 1.200,00 euro 

Direzione artistica del progetto: 1.200,00 euro 

Stampa ed invio — CD: 8.000,00 euro 

Cachet artistici e tecnici: 7.000,00 euro 

Trasporti: 2.500,00 euro 

Alloggi: 1.200,00 euro 

Vitto: 800,00 euro 

Imprevisti: 500,00 euro 

Totale: 44.330,00 euro 

 

Richiesta di sovvenzione:  5.000,00 euro 

Costo a carico della Plataforma per la Llengua: 39.330.00 euro 

 

Valutato tuttavia 
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che per la sola apertura del Teatro Civico sono necessari circa 750,00 € per spese di sicurezza per 

ogni giornata di spettacolo; 

 

che non è possibili per questioni organizzative, di bilancio e di tempi realizzare la manifestazione nel 

dicembre 2017 ma che potrebbe organizzarsi a gennaio quando riaprono le scuole, presumibilmente 

sabato 20 gennaio 2018 ovvero la settimana prima della presentazione a Barcellona; 

 

Sentito in merito anche il parere dei rappresentanti de La Plataforma per la Ilengua che si sono 

dichiarati disponibili a realizzare il progetto a gennaio, alla riapertura delle scuole, preferibilmente il 

sabato 20 gennaio 2018; 

 

Considerato dunque 

 

che il 20 gennaio 2018 vi sarà la serata conclusiva della parte algherese del progetto con la 

distribuzione del libro-disco tra gli studenti della scuola dell'obbligo di Alghero con  la 

collaborazione delle autorità locali e di alcuni musicisti che al momento della consegna, canteranno 

alcuni brani; 

 

che la presentazione pubblica al Teatro Civico avverrà con due spettacoli consecutivi (h. 18:00 — 

20:00 orientativamente), con la banda base composta da 4 musicisti con la collaborazione di parte 

degli artisti che hanno collaborato alla registrazione del disco e gli alunni algheresi; 

 

che alla presentazione del concerto e della città parteciperanno anche i giornalisti della stampa 

catalana che presenzieranno al fine di diffondere il progetto anche in Catalogna; 

 

che la tappa di Alghero diventerà un’anteprima assoluta che precede la presentazione pubblica che si 

terra a Barcellona il 27 gennaio 2018, durante l'evento inaugurale a L' Auditori di Barcellona con la 

banda base composta da 4 musicisti e la collaborazione di tutti gli artisti che hanno collaborato alla 

registrazione del disco ed eventualmente una rappresentanza degli alunni algheresi; 

 

Sentito il parere dei revisori dei conti; 

 

Ritenuto opportuno dover procedere in merito 
 

 

A VOTI UNANIMI  
 

DELIBERA 
 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

- di voler sostenere il progetto “cd-libro Minyons de l'alguer”, presentato da La Plataforma 

per la Ilengua – Vong del català, dal collectiu l'Esbarzer e dalla delegazione territoriale di 

Alghero con un contributo massimo di 4.000,00 €; 
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Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line della Fondazione META di 

Alghero 

 

Alghero, 02.10.2017 

- di dare atto che il progetto si svolgerà nel mese di gennaio 2018, alla riapertura delle scuole, 

con la presentazione finale da tenersi presso il Teatro Civico il 20 gennaio 2018, con due 

spettacoli (la prima e la replica) come meglio specificato in premessa; 

 

- di voler concedere il patrocinio della Fondazione META di Alghero e il logo per poter 

procedere all' ideazione e alla stampa della parte; 

 

- di voler concedere l'uso del teatro gratuitamente fatti salvi i costi per la sicurezza, service e 

SIAE che rimangono a carico della Fondazione META per una cifra stimabile tra i 1.000,00 e 

i 1.800,00 €; 

 

- di voler collaborare alla preparazione dei biglietti e la distribuzione gratuita degli stessi 

presso l'Ufficio Informazioni Turistiche; 

 

- di voler collaborare alla promozione del progetto: sia per l'accoglienza nelle scuole, sia tra i 

mezzi stampa locali e regionali; 

 

- di voler inserire il progetto nel calendario delle manifestazioni culturali di Alghero e nel sito 

www.alghero-turismo.it; 

 

- di demandare al Direttore Generale l’adozione degli eventuali ulteriori atti, inclusi gli 

eventuali impegni di spesa, derivanti dalla presente deliberazione. 

 

Il Presidente del C.d.A. Il Direttore Generale 

(Dott. Raffaele Sari) (Dott. Paolo Sirena) 
 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Alghero, 02.10.2017 
 

Il Direttore Generale 

(Dott. Paolo Sirena) 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02.10.2017 
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Àrea de Cultura, Educació i Esports 
Gerència de Serveis d’Educació  

Associació Plataforma per la llengua- 
Col·lectiu l’Esbarzer 
C/ Sant Honorat, 7, principal 1ª 
08002 Barcelona 

 
 
 

Us comunico que el vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, en data 18 de desembre de 2017, ha dictat un decret (ref. reg. 
13278/17), el text íntegre del qual és el següent: 
“ 

 

Núm. expedient 2017/11852 Codi XGL  

Promotor 40300 Gerència de Serveis d’Educació 

Tipus expedient X0202SE25 Suport als serveis i activitats. Concessió directa 

 

Objecte 
Aprovació   de   concessió    directa    de    subvenció    a   favor de 
l’Associació Plataforma per la llengua-Col·lectiu l’Esbarzer 
destinada a finançar el projecte Al Baix Besòs, el català amb ritme! 

Destinataris 
Associació Plataforma per la llengua- 
Col·lectiu l’Esbarzer 

CIF/DNI G60417631 

Núm. op. Comptable [...] Import total [...] 

Altres serveis  

Ref. interna [...] Acte de referència VNIS  

 
Vista la petició formulada per l’Associació Plataforma per la llengua-Col·lectiu 
l’Esbarzer per tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el 
finançament del projecte Al Baix Besòs, el català amb ritme!. 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 

Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16 els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2 de la LGS. 

Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes 
a l’apartat c) de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la 
concessió d’una subvenció per concessió directa, que justifiquen l’atorgament de la 
subvenció, segons es detalla a l’informe tècnic adjunt, i que són les següents: 

“Existeixen raons d’interès social que justifiquen l’atorgament de la subvenció sol·licitada: 
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La proposta presentada per la Plataforma per la llengua respon als següents objectius, 
que són coincidents amb els plantejaments d’activitats de suport als ens locals 
realitzades per part de la Gerència de Serveis d’Educació: 

- Millora de la competència lingüística en llengua catalana. 

- Vinculació d’aprenentatges escolars amb activitats d’entitats culturals en un 
projecte compartit, en aquest cas de naturalesa musical i artística. 

- Dinamització de l’alumnat de zones amb majors vulnerabilitats educatives. 

- Promoció de l’ús social de la llengua catalana en territoris on aquest és més baix 
que al conjunt de la demarcació. 

La Diputació de Barcelona no disposa de cap convocatòria de subvencions a projectes 
educatius liderats per entitats que estigui oberta i a la qual pugui acollir-se l’associació 
sol·licitant de l’ajut. 

L’entitat presenta el projecte com una iniciativa pilot que permetrà generar una  
continuïtat de l’activitat en altres instituts més enllà del territori del Baix Besòs, 
començant per altres municipis de la comarca del Barcelonès. Per tant, plantegen aquest 
projecte com un primer pas que pugui servir per a la seva extensió, treballant per iniciar 
un procés d’aprenentatge per a tots els alumnes que transformi els seus hàbits 
lingüistics, contrbuint a una política lingüística que estigui basada en la llengua catalana 
com a eix vertebrador d’una societat inclusiva i diversa.” 

Atès que segons l’apartat segon de l’article 29 de l’Ordenança, en la resolució de la 
concessió, a més del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la subvenció, es 
fixaran el termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de 
justificació, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la 
mateixa finalitat. 

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

Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Atès que el beneficiari, juntament amb la sol·licitud de subvenció, ha presentat la 
informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció de l’entitat beneficiària, 
d’acord amb l’establert a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Atès que el beneficiari, juntament amb la sol·licitud de subvenció, ha presentat 
declaració responsable conforma disposa de les certificacions legalment establertes 
per acreditar que les persones que participen en el projecte no han estat  
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat 
sexual i, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a 
aportar una nova declaració responsable, i així donar compliment a allò establert a la 
Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin el 
contacte habitual amb menors d’edat. 
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Vist el punt 4.1.3.b) de la Refosa 1/2016, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret 
de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i publicada al BOPB de 
data 22 d’abril de 2016. 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació 
Plataforma per la llengua-Col·lectiu l’Esbarzer, amb NIF G60417631, per un import de 
quinze mil euros (15.000,00 €), destinada a finançar el projecte Al Baix Besòs, el  
català amb ritme!, d’acord amb l’apartat c) de l’article 16.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions. 

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de quinze mil euros (15.000,00 €) 
amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017 per fer front a la subvenció que s’atorga i 
amb el detall següent: 

 

Aplicació pressupostària Import 
G/40000/34000/48900 7.500,00 € 
G/40000/34000/48903 7.500,00 € 

Total 15.000,00 € 

Tercer. APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que es 
concreten en els punts següents: 

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució del projecte Al Baix Besòs, el català amb ritme!, el qual es durà a 
terme fins el 31 de desembre de 2017. 

2. El/la beneficiari/ària haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació 
de si aquesta ha estat finançada amb càrrec a la subvenció concedida per la 
Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a 
subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 

3. La subvenció atorgada haurà de justificar-se com a màxim el dia 31 de gener 
de 2018, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica i un compte 
justificatiu simplificat. 

Una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà al 
beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la 
memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada 
aplicació de la subvenció. 

La mostra seleccionada estarà conformada per almenys un 15% del nombre de 

les factures o altres justificants de despeses relacionades en el compte 

justificatiu presentat per l’entitat subvencionada sempre i quan aquestes 

representin almenys el 20% de la despesa concedida. 

4. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació 

dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt 

anterior. Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar 
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fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 

5. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de 

Barcelona, s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat 

amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així 

com a la seva justificació. 

a) El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la 
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

b) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, 
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 

c) Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota 
la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 

d) Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de 
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la 
sol·licitud. 

e) Els/les beneficiaris/àries s’obliguen a adequar la seva activitat als 
principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS. 

f) La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida 
per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import 
total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 

cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament 

de la subvenció concedida. 

6. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat 

expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la 

data de la notificació de la present resolució. 

7. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei 

General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

8. Protecció de dades de caràcter personal: 
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• Els beneficiaris facilitaran les dades necessàries per a la justificació de 

la despesa que s’indiquen al punt 3 d’aquest document, fent-ne cessió 

de les mateixes a la Diputació de Barcelona per al seguiment i control 

de la subvenció. 

• Els beneficiaris tindran a disposició de la Diputació els documents 

originals necessaris per tal de poder fer-ne consulta en el cas que es 

cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la despesa. 

• En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el 

principi de qualitat de les dades no sent excessives per a la finalitat de 

seguiment i control de la subvenció. 

• Les dades facilitades pels beneficiaris a la Diputació de Barcelona seran 

incloses al fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat de la fiscalització i 

gestió de la subvenció. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i 

cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de  la 

Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a 

qualsevol altre oficina del Registre general 

(http://www.diba.cat/web/registre/). 

Els ens destinataris hauran de complir els requeriments previstos a la  

normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les 

disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

dades de caràcter personal (LOPD), específicament, en allò relatiu a les 

previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers sempre que ostentin 

la condició de Responsables dels fitxers de les dades personals a tractar en el 

decurs dels treballs. 

 
Quart. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 

de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a l’Associació Plataforma per la llengua- 
Col·lectiu l’Esbarzer).” 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar  
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al 
de la seva notificació. 

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri 
oportú, en defensa dels seus interessos. 
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Àrea de Presidència 

Direcció Serveis Suport Coordinació General 

 
 
 

 

AS.  P L A T A F O R M A  PER LA 
LLENGUA COL. L 'ESBARZER  
c/Sant Honorat, 7 Principal 1a 
BARCELONA - 08002 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Us comunico que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 31 de març de 
2017, ha dictat un decret (num. reg. 2840 amb csv 8ed1462713413a9ff310) relatiu al 
"Subvenció per col·laborar en l'organització i el lliurament del quart Premi Martí 
Gasull i Roig, a l'exemplaritat en defensa de la llengua", el text íntegre del qual 
s'acompanya a continuació de la present notificació. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació. 
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Àrea de Presidència 

Direcció de Serveis de Suport 

a la Coordinació General 

 
 
 
 

 

DECRET 

 

Fets 
 

1. L’Associació Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer sol·licita una 
subvenció per col·laborar en l’organització i el lliurament del quart Premi Martí 
Gasull i Roig, a l’exemplaritat en defensa de la llengua. 

 
2. Plataforma per la Llengua– Col·lectiu l’Esbarzer és una organització no 

governamental, de la societat civil, que treballa per promoure la llengua 
catalana com a eina de cohesió social i d'interrelació entre totes les persones 
del nostre àmbit lingüístic als diferents territoris de parla catalana, des d'una 
perspectiva transversal i des de diversos àmbits: socioeconòmic i audiovisual, 
en l'acollida lingüística als nouvinguts, en les universitats i en l'educació i a les 
administracions públiques, entre d'altres. Per aconseguir el seu objectiu de 
millora de l’ús social del català, l’entitat convoca, en honor a un dels fundadors 
de l’entitat, el Premi Martí Gasull i Roig, a l’exemplaritat en defensa de la 
llengua que enguany arriba a la seva quarta edició. 

 
3. Enguany el premi té dues modalitats: el Premi Martí Gasull i Roig i el Premi 

Especial del Jurat Martí Gasull i Roig. El primer s’atorga per votació popular a 
una persona física o jurídica que per l’exemplaritat de la seva tasca en defensa 
de la llengua catalana hagi contribuït de manera notable a la millora de la 
situació de la llengua en l’àmbit lingüístic català; el segon és honorífic i el 
concedeix un jurat a persones que s’hagin distingit per la seva trajectòria. 

 
Fonaments de dret 

 

1. L’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 
6/2006 de 19 de juliol, estableix que els poders públics han de fomentar la 
investigació i la recerca científica de qualitat, la creativitat artística i la 
conservació i la difusió del patrimoni cultural de Catalunya i l’article 43 del 
mateix estatut parla del foment de la participació individual i associativa en els 
àmbits cívic, social i cultural per part dels poders públics. 

 
2. L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i l’article 91.2 d) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, en relació amb les competències de la Diputació de Barcelona pel 
que fa al foment del desenvolupament social en el seu àmbit territorial. 
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Àrea de Presidència 

Direcció de Serveis de Suport 

a la Coordinació General 

 
 
 
 

 

3. Els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de  
transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa als 
principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els 
contractistes i les persones beneficiàries de les subvencions. 

 
4. Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 

sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de 
professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors 
d’edat. 

 
5. L’activitat per a la qual se sol·licita subvenció és una activitat singular per a la 

qual no hi ha oberta una convocatòria, i no és possible proveir per 
concurrència, d’acord amb allò que preveuen la Llei general de subvencions i 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
6. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 

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

 
7. Els articles 18 i 20 de de la LGS, així com l’article 4 de la Resolució de 9 de 

desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per 
la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la 
nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquesta 
subvenció a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions. 

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

aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 
2009 (en endavant l’Ordenança) estableix en el seu article 15 els supòsits que 
habiliten a concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de 
conformitat amb allò previst a l’article 22.2 de la LGS. 

 
9. En el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a 

l’apartat a) de l’article 15.1 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la 
concessió d’una subvenció per concessió directa, ja que el pressupost 
d’enguany de la Diputació preveu una aplicació pressupostària nominativa a 
favor de Plataforma per la Llengua– Col·lectiu l’Esbarzer prevista al Pla 
Estratègic de Subvencions amb aquesta finalitat. 
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Àrea de Presidència 

Direcció de Serveis de Suport 

a la Coordinació General 

 
 
 
 

 

10. El vigent pressupost 2017 preveu una subvenció directa nominativa a favor de 
Plataforma per la Llengua– Col·lectiu l’Esbarzer, i a l’empara de les atribucions 
que li atorga l’art. 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, la Presidenta de  la 
Diputació de Barcelona considera adient col·laborar en les despeses 
d’organització i el lliurament del quart Premi Martí Gasull i Roig. atès que 
contribueix al reconeixement de la tasca social i en favor de la llengua catalana 
que realitzen els premiats. 

 
11. L’apartat 2.4.j) de la Refosa 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril 
de 2016, publicada al BOPB de 22 d’abril. 

 
En virtut de tot això i a instància de la Presidència es proposa l’adopció de la següent: 

 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- APROVAR l’atorgament per concessió directa a Plataforma per la Llengua – 
Col·lectiu l’Esbarzer, amb NIF G60417631, de la subvenció prevista nominativament al 
pressupost de la Corporació per un import de 13.000 € (tretze mil euros) destinada a 
col·laborar en l’organització i el lliurament del quart Premi Martí Gasull i Roig, a 
l’exemplaritat en defensa de la llengua, d’acord amb l’apartat a) de l’article 15.1 de 
l’Ordenança general de subvencions. 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 13.000€ (tretze mil euros) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/10500/33400/48906 del pressupost de l’exercici 
2017 per atendre aquesta subvenció. 

 
Tercer.- APROVAR les condicions a les quals es sotmet la present subvenció i que es 
concreten en els punts següents: 

 

1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses efectuades des de setembre 
de 2016 i fins el mes de juny de 2017 relatives a l’organització i el lliurament del 
tercer Premi Martí Gasull i Roig, a l’exemplaritat en defensa de la llengua que es 
lliura el 27 de febrer de 2017. S’accepten despeses del darrer trimestre de 2016 
ja que són necessàries per l’organització de l’esdeveniment, que es porta a 
terme a principis de 2017. Només seran vàlides les despeses que estiguin 
efectivament pagades en el moment de la seva justificació. Queden incloses les 
despeses del personal que es dedica a la realització de l’activitat 
subvencionada, sempre que l’entitat acrediti fefaentment la vinculació de la 
despesa que imputa per aquest concepte, amb detall del personal, la imputació 
del temps dedicat i el cost que suposa. La justificació en despeses de personal 
no podran excedir el 25% de l’atorgament. 
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2. Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer haurà de justificar la realització 
de l’activitat subvencionada abans del dia 1 de desembre de 2017, mitjançant 
la presentació del compte justificatiu simplificat, amb els models creats a l’efecte 
i que inclourà: 

 
- Memòria de l’actuació. 

 
- Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada comprensiva 

de: 
Relació de despeses. 
Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, 
amb indicació d’import i procedència, o declaració de la seva 
inexistència. 

 
- Certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, si no ha acceptat de forma expressa que siguin obtinguts 
directament per la Diputació de Barcelona, o declaració responsable, en 
els supòsits previstos en l’article 24 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei general de subvencions. 

 

- Liquidació final del cost total de l’activitat amb la imputació de les 
despeses corresponents amb l’imprès creat a l’efecte. 

 

- Si el cost total de l’activitat resulta inferior al pressupost previst, es podrà 
corregir la desviació en el moment de procedir a la justificació i 
l’abonament de la subvenció, en el mateix percentatge. 

3. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació 
dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt 
anterior. 

 

S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de 
la data de la notificació de la present resolució. 

4. Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer s’obliga a executar les 
activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració i bona fe, així com a la seva justificació: 

 
a) Està obligada a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 

financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, 
i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
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b) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, 
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. 

 
c) Haurà de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 

tota la documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i 
audiovisuals que facin referència a l’activitat subvencionada. 

 
d) Haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 

pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

e)  La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida 
per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import 
total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del l’activitat a desenvolupar. 

 

f) L’entitat s’obliga a adequar la seva activitat als principis ètics i a les 
regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis 
d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a: 

 

- Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui 
requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de 
conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui 
coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present 
subvenció i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol 
mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació 
subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en 
cada moment. 

 

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament 
de la subvenció concedida. 

 

5. Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer ha presentat en la sol·licitud 
de subvenció una declaració responsable conforme l’activitat objecte de 
subvenció no implica contacte habitual amb menors. 
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6. El beneficiari ha presentat en la sol·licitud de subvenció una declaració 
responsable amb la informació relativa a les retribucions dels òrgans de 
direcció o administració. 

 

7. Tot allò no previst en la present resolució restarà supeditat al que estableix 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei 
general de subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 
 

Quart.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
 

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a la Plataforma per la Llengua – Col·lectiu 
l’Esbarzer. 
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Direcció General de Política Lingüística i 

Gestió del Multilingüisme 

Av. Campanar, 32 

46015 València 

Tel. 012 

 

 

 

 
Ref:notificacio_17 
Exp.:173/17 

 
 

Assumpte: Comunicació concessió ajuda 

PLATAFORMA PER LA LLENGUA 
A/a NEUS MESTRES FARRÉ 

Carrer DE LES GARRIGUES, 1, 5, 12 
46001-VALÈNCIA 

 

En resposta a la sol·licitud que presentàreu, segons la Resolució de Convocatòria de 12 de maig de 
2017, per la qual es convoquen ajudes destinades a les institucions, entitats i associacions sense 
finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars 
de foment del multilingüisme en l'àmbit social durant 2017 (DOGV 8043 / 19.05.2017), he resolt, en 
data 3 de novembre de 2017, concedir-vos la quantitat total de 48125,5 euros. 

 
La resolució es publicarà en el DOGV. El detall de l’ajuda és el següent: 

 
 

MODALITAT 
SUBVENCIONADA 

QUANTITAT SUBVENCIONADA QUANTITAT MÍNIMA A JUSTIFICAR 

MODALITAT A 48.125,50 112.361,96 

MODALITAT B 0,00 0,00 

MODALITAT C 0,00 0,00 

MODALITAT D 0,00 0,00 

 
 

Per a justificar adequadament la subvenció caldrà presentar, degudament omplit, el model del 
compte justificatiu que figura en l’annex III de la convocatòria, al qual podeu accedir a través de 
l'enllaç http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18356&version=amp. 
La vostra clau d’accés és: 59124. 
A més, com que el procediment de tramitació no és íntegrament per via telemàtica, caldrà presentar- 
lo en paper. 

 
El termini de justificació finalitzarà el 13 de novembre de 2017. 

 
Per a qualsevol aclariment en la tramitació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Promoció 
de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, tel. 961970933, 
961970492, 961970495. 

 
 

 
València, 3 de novembre de 2017 

 
El director general de Política Lingüística i Gestió del 

Multilingüisme 

 
 
 
 
 

 
Rubén Trenzano Juan 

COMUNICACIÓ 

DATA D’EIXIDA DE 
L’ÒRGAN COMPETENT 

 

03/11/17 

 

REGISTRE D’EIXIDA 

28106 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18356&version=amp


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

Resolució de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona (2017) • Consulteu-les a 
través d’aquest enllaç: 

 
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/resolucio_definitiva_convo._general_s 
ubvencions_2017.pdf 

http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/resolucio_definitiva_convo._general_subvencions_2017.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/resolucio_definitiva_convo._general_subvencions_2017.pdf


 
 
 

Subvencions de l’Oficina de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell per a 
la integració social de la població nouvinguda, 2017: 

 
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/resolucio_definitiva_convo._general_s 
ubvencions_2017.pdf 

http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/resolucio_definitiva_convo._general_subvencions_2017.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/resolucio_definitiva_convo._general_subvencions_2017.pdf


 
 
 

La Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2017 va prendre l’acord d’atorgar 
una subvenció a l’entitat Plataforma per la llengua per als següents projectes i 
amb els imports que s’indiquen: 

 
Presentacions 2017: 848,52€ 

Competicions Scrabble: 149,19€ 

V Jocs de llengua: 179,76€ 

CINC: 829,23€ 

 
 

Per aquest motiu aquest mes de desembre heu cobrat el 50% de la subvenció i la 
resta la cobrareu quan hagueu justificat correctament la subvenció. 

 
El termini de presentació de la justificació és el 31 de gener al registre de 
l’ajuntament (OAC) i heu de presentar els documents adjunts a aquesta comunicació. 

 


