Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Federació Catalana d’Espeleologia
c/ Mas de Casanovas
08025 Barcelona
Línia: EC – Parc: SLL

Us comunico que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data
19/07/2018, ha dictat un dictamen (núm. reg. 359/18) sobre “Aprovar la concessió de
subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions a les explotacions
forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i
restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions
tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona,
per a l’exercici 2018”, el text de la part que us interessa i que 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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DICTAMEN
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).
Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia
18 de desembre de 2017, acord 761/17, va aprovar la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva,
a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis,
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per
a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa p en l’àmbit dels parcs naturals de la
província de Barcelona, per a l’exercici 2018.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar amb data 3 de gener de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 377645.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 7 de juny de 2018.
Vist l’informe tècnic en que valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual
consta a l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions (publicada al BOE núm. 299,
de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions com a Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions.
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.
Vist l’apartat sisè I) 2.a. del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 6737/18, de 28 de juny de 2018, sobre Nomenaments dels membres de la Junta
de Govern, delegació de competències per part e la Presidència i règim de sessions
(publicat al BOPB de 3 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions, a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses
de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats
culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs
naturals de la província de Barcelona, per a l’exercici 2018, d’acord amb la proposta de
l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats
que s’hi relacionen:

125

Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

Objecte

Subvenció
concedida

Operació
comptable

EC

SLL

G08858961

FEDERACIÓ CATALANA
D’ESPELEOLOGIA

CONTROL I ESTUDI DE
CASOS D’HIPÒXIA EN LES
CAVITATS DELS PARCS

800,00 €

1803002316 27

Total subvencions concedides:

276.223,90 €

Segon.Desestimar les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte:
(...)
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Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa per import de DOS-CENTS
SETANTA-SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
(276.223,90 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents:
ANY 2018
50402/17230/47900
50402/17230/48901
50402/17230/77000
Any 2019

53.246,50.-eur
18.994,00.-eur
115.061,55.-eur

condicionat a l’existència de crèdit
50402/17230/47900
50402/17230/77000

19.021,86.-eur
69.899,99.-eur

Quart.- ALLIBERAR el saldo sobrant de les següents aplicacions econòmiques:
ANY 2018

Any 2019

50402/17230/47900
50402/17230/48901
50402/17230/77000
50402/17230/78900

18.753,50.-eur
9.006,00.-eur
6.198,45.-eur
6.000.00.-eur

50402/17230/47900
50402/17230/77000
50402/17230/78900

28.978,14.-eur
9.100,01.-eur
2.100,00.-eur

Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.
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