
Ser. Convivènc., Divers. i Cicle de Vida

Us comunico que la Presidència delegada de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
de la Diputació de Barcelona, en data 28/06/2021, ha dictat un decret amb número
de registre 6913 sobre "Concedir recursos materials per a la realització de les
actuacions referents al recurs "Sensibilització en convivència i diversitat: 36
activitats", codi XGL segons relació apartat primer, en el marc de la convocatòria
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i
adjudicar el contracte menor en unitat d'acte ", el text íntegre del qual s'acompanya
a continuació de la present notificació.

FUND. PRIV. CAT. AKWABA
HOSPITALET DE LLOBREGAT,L',
ES

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.

Pàgina 1

Codi Segur de Verificació (CSV): f23863b9efad2f5bb915 Document signat electrònicament mitjançant Actuació Administrativa
Automatitzada. (Decret núm. 7850/19, de 17/06/2019).
Podeu verificar l'autenticitat del document a l'adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Registre de sortida: 202120112608  Data de sortida: 02/07/2021, 13:47



 
 
Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida 

 

 

 
DECRET 

 
Concedir recursos materials per a la realització de les actuacions referents al 
recurs “Sensibilització en convivència i diversitat: 36 activitats”, codi XGL 
segons relació apartat primer, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i adjudicar el contracte 
menor en unitat d’acte (exp. 2021/0002891) 

 
 
Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AJG 
13/2021). 

 
2. Els ens destinataris que consten a l’apartat primer de la present resolució han 

sol·licitat a la Diputació, a través de l’aplicació Portal de tràmits dels ens locals i 
altres administracions (PMT), la seva cooperació i assistència per a la realització 
d’una actuació que s’emmarca en el recurs inclòs en la convocatòria del Catàleg 
2021 que es detalla a continuació: 

 

Recurs Tipus de recurs Classe de recurs 

Sensibilització en 
convivència i diversitat 

Recurs material 
Realització de serveis i 

activitats 

 
3. D’acord amb el capítol 10 del règim de la referida convocatòria, aquest recurs es 

concedeix mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència. 
 
4. En la valoració de les sol·licituds s’han tingut en compte exclusivament i 

íntegrament les disposicions establertes en la normativa de la convocatòria, tant 
les d’aplicació general com les específiques d’aquest recurs. 

 
5. El resultat d’aquesta valoració, d’acord amb l’informe d’instrucció elaborat a 

l’efecte i que forma part de l’expedient, és el següent: 
 

Ajuntament d’Abrera  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 

60 
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Ajuntament d’Abrera  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

expositiva 

Nombre d’habitants de l’ens 40 

Puntuació total 100 

Puntuació mínima exigida 60 

 

Ajuntament d’Avinyó  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

60 

Nombre d’habitants de l’ens 40 

Puntuació total 100 

Puntuació mínima exigida 60 

 

Ajuntament de Cardona  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

60 

Nombre d’habitants de l’ens 40 

Puntuació total 100 

Puntuació mínima exigida 60 

 
 

Ajuntament de la Palma de Cervelló  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

60 

Nombre d’habitants de l’ens 40 
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Ajuntament de la Palma de Cervelló  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Puntuació total 100 

Puntuació mínima exigida 60 

 

Ajuntament de Les Cabanyes  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

60 

Nombre d’habitants de l’ens 40 

Puntuació total 100 

Puntuació mínima exigida 60 

 

Ajuntament de Moià  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

60 

Nombre d’habitants de l’ens 40 

Puntuació total 100 

Puntuació mínima exigida 60 

 

Ajuntament de Montesquiu  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

60 

Nombre d’habitants de l’ens 40 

Puntuació total 100 

Puntuació mínima exigida 60 
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Ajuntament de Navarcles  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

60 

Nombre d’habitants de l’ens 40 

Puntuació total 100 

Puntuació mínima exigida 60 

 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

60 

Nombre d’habitants de l’ens 40 

Puntuació total 100 

Puntuació mínima exigida 60 

 

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

50 

Nombre d’habitants de l’ens 40 

Puntuació total 90 

Puntuació mínima exigida 60 

 

Ajuntament del Masnou  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

50 

Nombre d’habitants de l’ens 30 
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Ajuntament del Masnou  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Puntuació total 80 

Puntuació mínima exigida 60 

 

Consell Comarcal del Garraf  

Sensibilització en convivència i diversitat Puntuació 

Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de 
concepció, planificació, execució i claredat 
expositiva 

60 

Nombre d’habitants de l’ens 40 

Puntuació total 100 

Puntuació mínima exigida 60 

 
 
6. D’acord amb aquest resultat, es considera oportú estimar les sol·licituds donat que 

compleix les condicions administratives i tècniques establertes i existeixen 
recursos disponibles. 
 

7. Les circumstàncies que impedeixen complir amb els terminis establerts per 
concedir el recurs han estat les derivades de la complexitat que suposa concretar i 
coordinar les demandes dels diferents ens locals. 

 
8. D’altra banda, aquest centre gestor, per dur a terme l’execució de les actuacions, 

creu convenient formalitzar un contracte menor amb el contingut següent: 
 

 

Objecte 
 

36 activitats de sensibilització en convivència i diversitat: 5 
edicions del taller “Els colors de les cultures”, 5 de “La batalla 
final”, 21 de “Ni uniformes ni etiquetes”, 3 d’”Escape System” i 
2 de “La veïna”, a realitzar en diferents ens locals 

Import  
 

 
 
Base 

 
 
5.875€ 

 
 
IVA 

Exempta segons 
l’art. 20.ú.9 de la 
Llei 37/1992 de 
l’Impost sobre el 
Valor Afegit 

 
 
Total 

 
 
5.875€ 

Adjudicatari/ària 
 

Fundació Catalana 
Akwaba 

NIF G-61060588 

Pàgina 6

Codi Segur de Verificació (CSV): f23863b9efad2f5bb915 Document signat electrònicament mitjançant Actuació Administrativa
Automatitzada. (Decret núm. 7850/19, de 17/06/2019).
Podeu verificar l'autenticitat del document a l'adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Registre de sortida: 202120112608  Data de sortida: 02/07/2021, 13:47



 
 
Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida 

 

 

Necessitats a satisfer i 
justificació de la 
contractació 

Els ajuntaments d’Abrera, Avinyó, Cardona, El Masnou, La 
Palma de Cervelló, Les Cabanyes, Moià, Montesquiu, 
Navarcles, Sant Joan de Vilatorrada, Santa Eugènia de Berga 
i el Consell Comarcal del Garraf sol·liciten suport material per 
dur a terme activitats de sensibilització en convivència i 
diversitat, de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. En concret 
demanen: 
 

Ajuntament d’Abrera: necessita combatre el racisme vers la 
comunitat gitana i musulmana, i demanen activitats que 
permetin que les persones es coneguin, interactuïn i deixen 
de mirar-se des dels prejudicis. 

Volen treballar les idees que es tenen de "l'altre" com a 
membre d'un col·lectiu o grup i contribuir a que es puguin 
conèixer i reconèixer, donar eines per treballar els prejudicis i 
el racisme present i així millorar la convivència. 

Participen les àrees d’Ensenyament i de Serveis Socials. 

Ajuntament d’Avinyó: vol treballar el reconeixement i el 
respecte de les diferències i les identitats en peu d'igualtat; i la 
construcció d'una societat plural però cohesionada, amb un 
projecte de futur compartit on la diversitat sigui identificada 
com a enriquiment i no com a problema. 

En concret demana xerrades per a realitzar en l'àmbit escolar 
destinades a promoure la relació, la comunicació, l'intercanvi, 
la cooperació, la convivència i una democràcia respectuosa 
amb les minories. 

Participa l’Àrea d’Educació. 

Ajuntament de Cardona: activitats adaptades a primària i a 
secundària, que es puguin realitzar a l'aula o al grup classe i 
que tinguin una hora o una hora i mitja màxim de durada, que 
permetin la reflexió d'una manera activa i possibilitin el canvi 
de mirada cap a altres realitats ja siguin o no properes, però 
entenent que en un món tan globalitzat no hi ha realitats 
alienes i que qualsevol realitat pot ser molt propera. 

Participen les àrees d’Ensenyament, Joventut i Serveis 
Socials. 

Ajuntament del Masnou: volen promoure tallers en l'àmbit de 
l’educació primària per tal de potenciar, de manera 
interseccional, el respecte a la diversitat, prendre consciència 
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dels múltiples sistemes d’opressió i discriminació (per raó de 
gènere o d'orientació sexual, racisme, classisme, 
capacitisme..,) i crear una perspectiva positiva de la diversitat 
en els centres educatius mitjançant la promoció del 
desenvolupament integral de l’alumnat, més enllà dels rols 
tradicionals. 

Participen les àrees d’Ensenyament, Acció Social, Igualtat i 
Accessibilitat. 

Ajuntament de la Palma de Cervelló: pretén donar suport a les 
diferents accions desenvolupades als diferents projectes 
municipals, amb la programació de diferents tallers durant 
l’any, en funció de la programació i calendari del municipi, i 
l’objectiu dels quals és promoure la sensibilització envers la 
diversitat cultural per a tenir un impacte en la convivència 
ciutadana. 

Participen les regidories de nova ciutadania, joventut i 
solidaritat. 

Ajuntament de les Cabanyes: vol fer tallers amb els joves per: 
- Aprendre a viure en la diversitat. 
- Conèixer, respectar i posar en valor la diversitat present 

al nostre entorn. 
- Promoure la cultura diàleg, la interculturalitat, la igualtat 

de tracte i la no discriminació. 

Participen les àrees d’Educació, Joventut i Igualtat. 

Ajuntament de Moià: necessita desenvolupar actuacions en 
format de xerrada o taller participatiu per treballar els dos 
eixos marcats: el de la convivència en la diversitat i la 
prevenció d'actituds discriminatòries, i el de la conscienciació 
sobre l'espai públic. Les activitats estaran orientades al públic 
infantil i juvenil.  

Participa l’Àrea d’Atenció a les Persones (Educació, Joventut i 
Serveis Socials). 

Ajuntament de Montesquiu: vol realitzar un nou projecte 
municipal d'acollida i interculturalitat, concebut com un procés 
conjunt de canvi, creixement i riquesa cultural. Necessiten 
activitats per a donar a conèixer la seva implantació i 
presentar-lo en el municipi. 

Participen les regidories d’Igualtat, Joventut, Participació 
Ciutadana, Cultura i de Festes. 

Ajuntament de Navarcles: vol treballar i promoure el 
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coneixement mutu, el reconeixement de la diversitat, la 
col·laboració i la cohesió grupal. Les activitats es volen 
emmarcar dins l'actuació del Pla Local de Joventut xarxa 
solidària. 

Participen les àrees de Serveis Socials, Educació, Serveis 
tècnics, Esports, Joventut i Feminisme. 

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada: vol treballar la 
tolerància cap a tot tipus de diversitat, la coneixença de la 
diversitat i el respecte a través d'accions que voldríem 
englobar dins la Setmana de la Ciutadania i necessita un 
taller i/o acció per poder incloure dins el programa d'actes. 

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga: necessiten una 
activitat per treballar la diversitat i la comunicació intercultural, 
amb l’objectiu d’aconseguir superar prejudicis, establir ponts 
de comunicació i de relació, per facilitar la convivència al 
municipi. 

Participen les àrees d’Educació i de Benestar Social. 

Consell Comarcal del Garraf: vol combatre els rumors i 
l'estigmatització vers les persones migrades i implicar la 
ciutadania de la comarca en l'acollida. Necessita activitats que 
permetin la visibilització de les diferents situacions que porten 
a una persona a decidir emigrar, les limitacions que aquestes 
es troben en els territoris d'acollida i el paper que 
desenvolupa la ciutadania en general durant el procés 
d'acollida. 

Participen les àrees de Joventut, Benestar Social, 
Comunicació, Igualtat i Cultura. 
 
Valorada la demanda i la necessitat dels diferents ens locals, i 
en no disposar de mitjans suficients per a fer front a dita 
contractació atesa l’especificitat de la tasca a realitzar, es 
requereix i justifica la contractació d’una empresa 
especialista. 

Determinacions 
tècniques (si escau) 

El suport material que el Servei de Convivència, Diversitat i 
Cicle de Vida donarà als ens locals sol·licitants: ajuntaments 
d’Abrera, Avinyó, Cardona, El Masnou, La Palma de Cervelló, 
Les Cabanyes, Moià, Montesquiu, Navarcles, Sant Joan de 
Vilatorrada, Santa Eugènia de Berga i el Consell Comarcal del 
Garraf, un cop valorades les demandes i les necessitats, s’ha 
acordat que es farà de manera conjunta a través de la 
contractació de la Fundació Catalana Akwaba, per portar a 
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terme les següents actuacions: 

 5 edicions del taller “Els colors de les cultures”. Es 
tracta d’un taller contacontes participatiu per treballar la 
interculturalitat, a partir dels colors existents en el mon i en 
la nostra vida quotidiana. Està adreçat a infants de tres a 
5 anys. 

El objectius són: 
- Donar valor positiu a la diversitat. 
- Desenvolupar una actitud favorable vers la convivència 

i la diversitat. 

 5 sessions del taller “La batalla final“. Un repàs a la 
història de la música, de diferents estils i evolucions 
musicals i de com aquesta es troba  influenciada per les 
injustícies i els conflictes micro i macro. En molts casos la 
música ha servit com a vàlvula per evitar una resolució 
agressiva dels conflictes, com pot ser a través d’estils com 
el krump i la capoeira, que també impliquen ball. L’activitat 
convida l’alumnat a detectar quin tipus de violència pateix 
al seu entorn i utilitza la creació d’un rap personal com a 
resposta assertiva davant d’aquesta.  

El objectius són: 
- Conèixer i utilitzar el rap com a eina de reflexió, 

distensió, reivindicació i/o resolució d'una situació 
violenta. 

- Valorar les arrels africanes de la música actual. 

 21 sessions del taller “Ni uniformes ni etiquetes”. Sessió 
formativa d’autoconeixement i atenció al pensament, 
emoció i acció. L’activitat proposa  que l'alumnat, 
educadores o altres col·lectius reflexionin sobre la identitat 
i les seves múltiples pertinences. El gènere i la cultura són 
alguns dels aspectes socials que defineixen cada 
persona. 

El objectius són: 
- Donar valor positiu a la diversitat. 
- Apropar conceptes del sistema de gènere, la 

interculturalitat i la interseccionalitat. 
- Identificar desigualtats i discriminacions per raó de 

gènere i interculturals a l’entorn proper i al món global. 

 3 sessions del taller “Escape System”. El taller posa de 
relleu les problemàtiques del sistema econòmic i social 
hegemònic i fomenta la creació per part de l’alumnat 
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d’alternatives a aquestes problemàtiques, sempre i quan 
respectin els drets humans. Activitat inspirada en el format 
escape room per conèixer i comprendre les causes 
estructurals que generen violències i les conseqüències 
de les pràctiques discriminatòries en l’entorn proper i al 
món, de forma lúdica. 

Els objectius són els següents: 
- Copsar les causes estructurals que generen 

desigualtats i violències. 
- Trobar les alternatives a les causes estructurals per 

viure en un món sostenible i de pau. 

 2 sessions del taller “La veïna”. Es tracta d’un taller 
contacontes participatiu per treballar la interculturalitat. 

La festa de la primavera és l’ocasió perfecta per compartir 
moltes experiències amb les veïnes i els veïns del nou lloc 
on ha anat a viure l’Amanda i la seva família. Abans del 
gran esdeveniment, l’Amanda s’omple de valor per 
conèixer algunes veïnes que li expliquen que portaran a la 
festa. 

El objectius són: 
- Donar valor positiu a la diversitat. 
- Desenvolupar una actitud favorable vers la comunitat 

diversa. 
- Facilitar la relació (participació i interacció) entre 

persones. 
 
Equipament necessari dels/de les participants: ordinador, 
webcam, altaveus i connexió a Internet per l’activitat 
telemàtica i posterior valoració conjunta. A cada aula hi ha 
d'haver una persona encarregada o docent per a 
l’acompanyament i suport al grup que realitza l‘activitat. 

Justificació de 
l’adjudicació (amb 
detall, en el seu cas, 
de les ofertes 
demanades) 

La Fundació Catalana Akwaba presenta una proposta que 
assumeix, de manera complerta i contextualitzada, la 
demanda del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de 
Vida, ja que està molt orientada al canvi d’actuació de les 
persones envers el respecte a la diversitat i la convivència. 
 
L’adjudicatari/ària ha presentat una declaració responsable en 
relació amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència.  
 
L’empresa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió 
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Europea vigent en matèria de protecció de dades. Aquesta 
obligació es considera essencial. 
A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a 
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una 
declaració en què constin les dades que permetin comprovar 
aquest compliment. 
 

Termini d’execució 
màxim 

Des del 30 de juny de 2021 i fins al 30 de juny de 2022 

Règim de pagament 
 

La contraprestació econòmica a l’entitat adjudicatària, la 
Fundació Catalana Akwaba, es farà un cop realitzades les 
activitats, prèvia presentació de la factura al Registre de 
Factures de la Diputació de Barcelona i la conformitat 
d’aquesta per part de la cap del Servei de Convivència, 
Diversitat i Cicle de Vida. 

Responsable del 
contracte 

Elisabet Martínez Cester 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vista la base 39 ”Contractació menor” de les d’execució del pressupost 2021 i la 

instrucció 1/2020 de a secretaria general en relació amb la interpretació, 
l’assessorament i la fiscalització dels contractes menors a partir de la modificació 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic efectuada per 
Reial Decret 3/2020, de 4 de febrer. 

 
2. Vist l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector 

públic, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2104/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

 
3. D’acord amb la Refosa 1/2020 aprovada per decret de la Presidència núm. 

14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, la concessió de l’ajut i 
l’aprovació i adjudicació del contracte són competència de les Presidències 
delegades d’Àrea de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els apartats 4.1.5.c) i 
4.1.1.b), respectivament. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció de la següent 
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RESOLUCIÓ 
 
Primer. CONCEDIR el recursos materials per a la realització de les actuacions que 
s’indiquen en aquest apartat, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 : 
 
 

Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

(EUR)  

Ajuntament 
d'Abrera  

P0800100J 
Promoció de 

la convivència 
202110026222 21/Y/310604 775€ 

Ajuntament 
d'Avinyó 

P0801200G 
Xerrada 

Conviure en la 
diversitat 

202110025191 21/Y/310598 300€ 

Ajuntament 
de Cardona 

P0804600E 

Sensibilització 
en 

convivència i 
diversitat 

202110027008 21/Y/310603 525€ 

Ajuntament 
de la Palma 
de Cervelló 

P5831301F 

Promoció de 
la diversitat 
cultural la 

Palma 2021 

202110026364 21/Y/310583 300€ 

Ajuntament 
de les 

Cabanyes 
P0802700E 

Sensibilització 
en 

convivència i 
diversitat 

202110023413 21/Y/310605 150€ 

Ajuntament 
de Moià 

P0813700B 

Activitats de 
sensibilització 

en la 
convivència i 
la diversitat 

202110015578 21/Y/310606 425€ 

Ajuntament 
de 

Montesquiu 
P0813000G 

Actuació de 
sensibilització 

en 
convivència i 

interculturalitat 
a Montesquiu 

202110019708 21/Y/310568 150€ 

Ajuntament 
de Navarcles 

P0813900H 
Xarxa 

solidaria 
202110031277 21/Y/310611 725€ 

Ajuntament 
de Sant 
Joan de 

Vilatorrada 

P0822500E 

Accions de 
sensibilització 
per millorar la 
convivència 

202110022589 21/Y/310565 150€ 
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Ens NIF Actuació Núm. PMT Codi XGL 
Aportació de 
la Diputació 

(EUR)  

Ajuntament 
de Santa 

Eugènia de 
Berga 

P0824600A 

Sensibilització 
en 

convivència i 
diversitat 

202110030454 21/Y/310576 575€ 

Ajuntament 
del Masnou 

P0811700D 
Tallers de 

sensibilització 
202110029406 21/Y/310580 150€ 

Consell 
Comarcal 
del Garraf 

P5800020I 
Acollida a les 

persones 
migrades 

202110028515 21/Y/310601 1.650€ 

 
 
Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions 
de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon 
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens 
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes 
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la 
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
Tercer. APROVAR la contractació de 36 activitats de sensibilització en convivència i 
diversitat: 5 edicions del taller “Els colors de les cultures”, 5 de “La batalla final”, 21 de 
“Ni uniformes ni etiquetes”, 3 d’”Escape System” i 2 de “La veïna”, a realitzar en 
diferents ens locals, mitjançant un contracte menor, a favor de l’empresa Fundació 
Catalana Akwaba i NIF G-61060588, a lliurar als ens destinataris esmentats a l’apartat 
primer, per un import de CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS (5.875€) 
exempt d’IVA, segons l’article 20.ú.9 de la Llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor 
Afegit, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60303/23110/22780, entenent 
acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requeriments fixats en 
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en la 
seva redacció donada per la Disposició Final 1, apartat primer del Reial Decret Llei 
3/2020, de 4 de febrer, d’acord amb els antecedents i l’informe incorporats al present 
expedient. 
 
Quart. AUTORITZAR i disposar la despesa de CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-
CINC EUROS (5.875€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60303/23110/22780 
del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. Els ens destinataris, per poder rebre el recurs, hauran de portar a terme les 
activitats de logística i facilitar els recursos que siguin necessaris per al 
desenvolupament adequat de les activitats. Un cop realitzades les activitats, hauran de 
trametre a aquest Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida, la valoració de 
cadascun dels tallers realitzats. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació 
objecte del recurs, per causa imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona 
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ha de requerir-lo per tal que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per 
reprendre la tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de 15 dies comptats 
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs. 
 
Sisè. La quantia definitiva de l’aportació de la Diputació vindrà determinada per 
l’import de l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import 
de la liquidació del contracte. 
 
Setè. INFORMAR que d’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la 
desenvolupi, s’informa a la contractista i al seu personal:  

1. La responsable del tractament és la Diputació de Barcelona (Rbla. de 
Catalunya, 126. 08008-Barcelona). Les dades de contacte del Delegat de 
protecció de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris 
relacionats amb la protecció de dades: dpd@diba.cat 

2. La finalitat del tractament és la gestió i tramitació dels contractes del sector 
públic dels òrgans i unitats administratives de la Diputació de Barcelona. 

3. Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 

4. La legitimació del tractament es basa en el compliment d’obligacions 
contractual. Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de 
garantir la correcta identificació de l’equip professional que prestarà el servei i 
que hi accedirà a les instal·lacions i sistemes corporatius. 

5. Així mateix, les imatges del personal treballador de l’empresa contractista 
durant l’execució del contracte seran tractades per al control de les obligacions 
de seguretat de les dependències i edificis de la Diputació. 

6. Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser publicades a 
la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, 
que és on es troba el perfil del contractant de la Diputació. No s’han previst 
altres cessions més enllà de les previstes per la llei. 

7. No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades.  

8. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu 
electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
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dades/default.asp o presencialment o per correu postal a les oficines del 
Registre a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona. 

9. Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot 
interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de 
control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència 
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el 
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. Sent a 
Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

Atès que la realització dels treballs relatius a l'objecte del contracte suposa el 
tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables, 
per part de l’adjudicatari, es relacionen a continuació els seus deures i obligacions en 
relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la normativa vigent 
sobre protecció de dades.  
 

A. Finalitat de l’encàrrec del tractament: 
 
Mitjançant aquestes clàusules s’habilita la contractista, encarregada del tractament, 
per tractar per compte de l’ens local destinatari del projecte, responsable del 
tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei objecte 
de la present contractació menor. 
 
La Diputació de Barcelona actua com a encarregada del tractament principal i ha 
estat habilitada per les persones Responsables per a la direcció de l’encàrrec. 
 
El tractament podrà consistir en la conservació, consulta, comunicació, comunicació 
per transmissió, destrucció, extracció, modificació, organització, recollida, registre, 
supressió i utilització de dades. 
 
Aquesta obligació es considera essencial. 
 

B. Identificació de la informació afectada:  
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
l’ens local destinatari del projecte, responsable del tractament, permet la recollida per 
la contractista, encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:    
 

 Dades d’identificació, contacte i contingut de les persones participants en el 
procés per a la implementació de mètodes i tècniques d’anàlisi quantitatiu i/o 
qualitatiu (enquestes, entrevistes, processos de participació ciutadana,...). 

 Dades recollides a documentació pública i/o documents propietat de l’ens local 
objecte del suport. 

 I excepcionalment, altres dades personals que puguin ser d’utilitat rellevant pel 
desenvolupament efectiu del treballs objecte d’aquesta contractació. 
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C. Durada: 
 
Aquest acord té la mateixa durada que la present contractació menor. 
Una vegada finalitzat aquest contracte, la part encarregada del tractament ha de 
retornar al  responsable del tractament les dades personals i suprimir qualsevol còpia 
que estigui en el seu poder. 
 

D. Obligacions de l’encarregada del tractament: 
 
L’encarregada del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
 

D1) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la 
seva inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot 
utilitzar les dades per a finalitats pròpies. 
 
D2) Tractar les dades d’acord amb les instruccions de la part responsable del 
tractament. 
 
Si l'encarregada del tractament considera que alguna de les instruccions 
infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de 
dades de la Unió Europea o dels estats membres, l'encarregada n’ha d’informar 
immediatament al responsable. 
 
D3) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de 
tractament efectuades per compte de la part responsable, que contingui:  
 

 El nom i les dades de contacte de l'encarregada o de les encarregades i de 
cada responsable per compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del 
representant del responsable o de l’encarregada i de la delegada de 
protecció de dades. 

 Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 

 Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o 
organització internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta 
organització internacional, i en el cas de les transferències indicades a 
l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de 
garanties adequades. 

 Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat relatives a: 
 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i 
la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals 
de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 
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 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del 
tractament.  

D4) No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització 
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 

 
L'encarregada pot comunicar les dades a altres encarregades del tractament 
del mateix responsable, d'acord amb les instruccions d’aquest. En aquest cas, 
la responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal 
aplicar per procedir a la comunicació. 
 
Si l'encarregada ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del dret de la Unió Europea o dels estats 
membres que li sigui aplicable, ha d’informar al responsable d'aquesta 
exigència legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons 
importants d'interès públic. 
 

D5) Subcontractació: No subcontractar cap de les prestacions que formin part de 
l'objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, tret 
dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de 
l'encarregada. En el cas de tenir previst subcontractar els servidors o els serveis 
associats als mateixos, caldrà indicar prèviament a la seva contractació on es 
trobaran situats i des d’on es prestaran els serveis associats. 

 
 

D6) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi 
l’objecte. 
 
D7) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 
comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a 
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-les 
convenientment. 
 
D8) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 
compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 
D9) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de 
les persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
D10) Assistir la part responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels 
drets següents: 
 

 Accés, rectificació, supressió i oposició 

Pàgina 18

Codi Segur de Verificació (CSV): f23863b9efad2f5bb915 Document signat electrònicament mitjançant Actuació Administrativa
Automatitzada. (Decret núm. 7850/19, de 17/06/2019).
Podeu verificar l'autenticitat del document a l'adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Registre de sortida: 202120112608  Data de sortida: 02/07/2021, 13:47



 
 
Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida 

 

 

 Limitació del tractament 
 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, 
supressió, oposició, i limitació del tractament, davant l'encarregada del 
tractament, aquesta ho ha de comunicar per correu electrònic a l'adreça del 
Delegat de Protecció de dades de l’ens local destinatari del projecte. La 
comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de 
l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, 
amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.  

 
D11) Dret  informació i consentiment  

 
L'encarregada del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, 
la informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La 
redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el 
responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades. 
 
L’ens local ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació 
relativa als tractaments de dades que es duran a terme. La redacció i el format 
en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb la part responsable, 
abans d’iniciar la recollida de les dades. 
 
En el supòsit de recollida de dades relatives a menors, l’encarregada del 
tractament, a més de l’establert al paràgraf anterior, està obligada a demanar el 
consentiment –d’una manera específica, informada i inequívoca- al menor o als 
seus pares o tutors, segons procedeixi. 

 
D12) Notificació de violacions de la seguretat de les dades 

 
L'encarregada del tractament ha d’informar al Responsable del contracte de la 
Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, , i al DPD del responsable 
del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini 
màxim de 72 hores i a través del correu electrònic de les violacions de la 
seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, 
juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la 
incidència. 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent: 
 

 Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 
personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre 
aproximat de persones interessades afectades i les categories i el 
nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 
 

 Nom i dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades 
o d'un altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
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 Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat 
de les dades personals. 

 

 Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la 
violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les 
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en 
què no ho sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense 
dilació indeguda. 

 
D13) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions 
d'impacte relatives a la protecció de dades i les consultes prèvies a l'autoritat de 
control, en ambdós supòsits quan escaigui. 

 
D14) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per 
demostrar que compleix les seves obligacions; així com, per realitzar les auditories 
o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ella. 

 
D15) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les 
dades de contacte al responsable,  en el cas que les activitats principals del 
responsable o de l’encarregada del tractament consisteixin en el tractament a gran 
escala de categories especials de dades personals.  
 

D16) Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, 
de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de 
l’administració Electrònica (ENS), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes 
per a: 
 

 Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència 
permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

 Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma 
ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. 

 Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del 
tractament. 

 Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 

L'adhesió a codis de conducta o la possessió d'una certificació són 
elements que serveixen per a demostrar el compliment dels requisits 
indicats anteriorment. Cal facilitar la informació sobre aquestes 
certificacions. 
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D17) Destí de les dades: 

 

 Retornar a la part responsable del tractament les dades de caràcter 
personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la 
prestació.  
 

 La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en 
els equips informàtics utilitzats per la part encarregada.  
 

 No obstant això, l'encarregada pot conservar-ne una còpia, amb les 
dades degudament bloquejades, mentre es puguin derivar 
responsabilitats de l'execució de la prestació. 

 
E. Obligacions del responsable del tractament: 
 
Correspon a la responsable del tractament: 
 

E1) Permetre a l’encarregada del tractament la recollida de les dades a les quals es 
refereix la clàusula B d'aquest document. 

 
E2) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar la part encarregada, tan sols en el cas 
que pertoqui. 

 
E3) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.  

 
E4) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè la part encarregada compleixi el 
RGPD. 

 
E5) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
 
E6) Autoritzar a la part encarregada del tractament a: 
 

 dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en 
dispositius portàtils de tractament de dades únicament pels usuaris o 
perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 

 dur a terme el tractament fora dels locals de la responsable del 
tractament únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la 
prestació de serveis contractada, sempre que els servidors es trobin en 
territori de la UE. 

 l’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de 
caràcter personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu 
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electrònic, fora dels locals sota el control del responsable del 
tractament.  

 l’execució dels procediments de recuperació de dades que 
l’encarregada del tractament es vegi en l’obligació d’executar. 

 tractar les dades en els seus locals, aliens als de les parts responsables 
del tractament. 

 
F. Incompliments i responsabilitats: 

 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que 
l’entitat o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, 
als efectes d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la 
normativa de protecció de dades. 

 
Vuitè. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
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