Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions a les operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6 (Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol)
L’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol, va aprovar les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
La Resolució PRE/2017/2018, de 25 de juliol, va obrir la convocatòria del cofinançament a les
entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020. El termini
per presentar sol·licituds va finalitzar el 5 de desembre de 2018.
Les operacions presentades a l’esmentada convocatòria s’emmarquen en els objectius
específics (OE) de les prioritats d’inversió (PI) següents:
Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
PI 4.1 Foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables
OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics,
en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància
amb el Pla d’energies renovables 2011-2020 i, si s’escau, amb la planificació de les comunitats
autònomes
PI 4.3 Suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i de l’ús d’energies
renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges
OE 4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO 2 en l’edificació i en les
infraestructures i els serveis públics
Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos
PI 6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural
OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural
OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d’interès
turístic
La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 37.276.236,12 d’euros, els quals provenen
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
Els imports per eixos prioritaris (EP) que es podran concedir són els següents:
OE 4.1.2: 4.000.000 d’euros
OE 4.3.1: 4.123.018,56 d’euros
OE 6.3.1: 15.153.217,56 d’euros
OE 6.3.2: 14.000.000 d’euros

No podran concedir-se subvencions per imports superiors als esmentats, excepte en el cas
que el crèdit disponible en qualsevol dels OE no s’esgoti i sigui transferit a un altre OE.
El procediment de valoració i concessió d’aquest cofinançament es tramita d’acord amb el
règim de concurrència competitiva i els principis que disposen els articles 8 i 22 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Vist l’informe elaborat per la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i
Regulació del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de 7 de març de
2019, de verificació del procediment de selecció efectuat de conformitat amb el que disposa
l’article 125.3 del Reglament (UE) 1303/2013.
D’acord amb les actes de data 15 de març de 2019 de les comissions tècniques de valoració,
eixos prioritaris 4 i 6, mitjançant les quals es van aprovar els informes individuals d’avaluació,
la llista de les sol·licituds a les quals es proposa concedir el cofinançament, ordenades per
ordre de puntuació amb l’especificació de la despesa elegible i el cofinançament que es
proposa concedir i la llista on figuren les sol·licituds denegades, degudament motivada, així
com les propostes de pressupost previstes a la base 13.7.
D’acord amb els informes previs de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del
Departament de la Presidència.
D’acord amb el previst als apartats 13.8 i 14 de les bases reguladores, l’òrgan instructor
elaborarà la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions. L’òrgan
competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de selecció de les subvencions a
què es refereixen les bases reguladores és la persona titular de la Direcció general
d’Administració Local.
Atès que s’ha seguit el procediment legalment establert.
En virtut de tot això,
PROPOSO
1. Seleccionar provisionalment les operacions que es detallen a l’annex I com a beneficiàries
del cofinançament FEDER en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6.
La proposta de resolució provisional no implica cap dret a obtenir la subvenció.
2. Denegar provisionalment les operacions que es detallen a l’annex II, pels motius que s’hi
detallen.

3. Notificar aquesta proposta de resolució provisional a les entitats locals interessades en
aquest procediment per tal que formulin les al·legacions que considerin convenients en el
termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació de la mateixa, d’acord amb
la base 14.3 de l’Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol.
D’acord amb aquest mateix apartat, s’entendrà que les entitats locals proposades com a
beneficiàries de les subvencions accepten tàcitament la proposta de resolució provisional, en
cas que no hi renunciïn expressament.

Signada electrònicament a Barcelona.
La Directora general d’Administració Local.

ANNEX I_LLISTA DE SOL·LICITUDS BENEFICIÀRIES DEL COFINANÇAMENT FEDER
OPERACIONS SUBVENCIONABLES AMB ASSIGNACIÓ DE COFINANÇAMENT DE L'EIX PRIORITARI 4 INCLOSES EN EL PROGRAMA
OPERATIU FEDER CATALUNYA 2014-2020_AFAVORIR EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN TOTS ELS SECTORS
Puntuació
provisional
obtinguda

Entitat sol·licitant

Objectiu
específic

Nom operació

Despesa
elegible
sol·licitada

Despesa
no
acceptada

Motivació relativa a les
despeses no acceptades

Pressupost
proposat (despesa
elegible proposada
provisionalment)

Cofinançament
FEDER proposat
provisionalment
(50%
de
la
despesa elegible
proposada)

68,5

Consell Comarcal de
l'Alt Urgell

4.3.1

Impulsa Energia. Millora de
l'eficiència energètica i gestió
de l'enllumenat i edificis públics
a l'Alt Urgell

1.417.475,62

55.983,20

La
despesa
ha
d'estar
relacionada amb l'execució de
l'operació. No es considera
elegible la despesa de gestió
del projecte

1.361.492,42

680.746,21

65,2

Consell
d'Osona

Comarcal

4.3.1

Autoconsum,
biomassa
enllumenat eficient a Osona

2.026.213,49

44.227,08

1.981.986,41

990.993,21

59,2

Consell Comarcal de
l'Alt Penedès

4.3.1

Penedès, municipis
compromesos amb la
sostenibilitat

2.476.460,32

45.311,19

Tècnic superior que realitza
tasques
de
coordinació,
seguiment,
elaboració
de
documentació
tècnica.
La
despesa ha d’estar relacionada
amb l’execució de l’operació.
No es considera elegible la
despesa de gestió del projecte,
ni les despeses indirectes
Tècnic superior que realitza
tasques
de
coordinació,
seguiment,
elaboració
de
documentació
tècnica.
La
despesa ha d’estar relacionada
amb l’execució de l’operació.
No es considera elegible la
despesa de gestió del projecte,
ni les despeses indirectes. Al
pressupost de la pàgina 20 de
la memòria no apareixen els
5.000 euros (sense iva) de
contractació
de
serveis,
assistència,
consultoria,
formació o altres

2.431.149,13

1.215.574,57

i

59,0

Diputació
Tarragona

de

4.3.1

Aulaplus, servei integral de
formació pel territori

1.528.933,75

86.250,00

1 Dinamitzador/a. La despesa
ha d’estar relacionada amb
l’execució de l’operació. No es
considera elegible la despesa
de gestió del projecte

1.442.683,75

721.341,88

51,0

Ajuntament de Mataró

4.3.1

Procés d'impuls de la Transició
Energètica de Mataró

2.786.643,17

64.000,00

La
despesa
ha
d’estar
relacionada amb l’execució de
l’operació. No es considera
elegible la despesa de gestió
del projecte

2.722.643,17

1.361.321,59

50,5

Ajuntament
Granollers

4.1.2

BIOenergia
per
desenvolupament local

1.207.829,03

117.947,08

La
despesa
ha
d’estar
relacionada amb l’execució de
l’operació. No es considera
elegible la despesa de gestió
del projecte

1.089.881,95

544.940,98

50,2

Ajuntament
d'Amposta

4.3.1

Amposta ciutat sostenible

2.438.193,61

0,00

2.438.193,61

1.219.096,81

50,1

Consell Comarcal del
Garraf

4.3.1

Projecte d'eficiència energètica
del Garraf

2.427.413,52

63.589,61

2.363.823,91

1.181.911,96

de

al

Despeses de personal per
realitzar coordinació tècnica. La
despesa ha d’estar relacionada
amb l’execució de l’operació.
No es considera elegible la
despesa de gestió del projecte,
ni les despeses indirectes

OPERACIONS SUBVENCIONABLES AMB ASSIGNACIÓ DE COFINANÇAMENT DE L'EIX PRIORITARI 6 INCLOSES EN EL PROGRAMA
OPERATIU FEDER CATALUNYA 2014-2020_CONSERVAR I PROTEGIR EL MEDI AMBIENT I PROMOURE L'EFICIÈNCIA DE RECURSOS
Puntuació
provisional
obtinguda

Entitat sol·licitant

Objectiu
específic

Nom operació

Despesa
elegible
sol·licitada

Despesa no
acceptada

Motivació relativa a les despeses no acceptades

Pressupost
proposat
(despesa
elegible
proposada
provisionalm
ent)

70,9

Diputació de Lleida

6.3.1

Camí de Sant
Jaume: xarxa pel
patrimoni

2.465.485,91

144.388,80

La despesa ha d’estar relacionada amb l’execució de
l’operació. No es considera elegible la despesa de gestió
i coordinació. Poden considerar-se elegibles algunes de
les accions descrites a la actuació si es desglossa la
despesa

2.321.097,11

Cofinançame
nt
FEDER
proposat
provisionalm
ent (50% de la
despesa
elegible
proposada)
1.160.548,56

70,6

Consell Comarcal de la
Conca de Barberà

6.3.1

2.353.247,10

0,00

2.353.247,10

1.176.623,55

64,7

Diputació de Lleida

6.3.2

Preservació,
difusió
i
desenvolupament
del
patrimoni
natural
i cultural de la
Conca
de
Barberà
CAMINS
TRADICIONALS
DELS PIRINEUS

1.770.250,99

164.388,80

1.605.862,19

802.931,10

La despesa ha d’estar relacionada amb l’execució de
l’operació. No es considera elegible la despesa de gestió
i coordinació. Poden considerar-se elegibles algunes de
les accions descrites a l’actuació si es desglossa la
despesa. Les bases no preveuen despesa en concepte
de governança, atès que l’ens sol·licitant, i beneficiari,
és només un. Si el model de continuïtat ja està definit i
previst en les partides de tots els participants i no preveu
finançament, ha de funcionar de la mateixa manera
durant el desenvolupament de l’operació. A més, no es
considera elegible ja que no s'accepta la despesa de la
gestió del projecte (base 9.3.l)

63,9

Consell
d'Osona

Comarcal

6.3.2

Osona: paisatge,
tradició i cultura

2.202.391,06

54.731,40

En la memòria manca la descripció de les despeses de
material fungible i altres materials, de l'actuació "Mostra
d'Art Urbà a Osona". A més, també hi manca la
descripció de l'actuació "Control arqueològic actuació
Camp de les Lloses de Tona"

2.147.659,66

1.073.829,83

63,5

Consell Comarcal del
Pallars Jussà

6.3.2

1.165.254,44

31.389,26

L'actuació "Trencament de la fractura digital als nuclis i
espais naturals de S. Esteve de la Sarga" no es
considera elegible al no tenir cap relació amb la resta de
les actuacions descrites en l’operació

1.133.865,18

566.932,59

58,6

Ajuntament de Vic

6.3.2

FOMENT
DEL
PATRIMONI
NATURAL
D'INTERÈS
TURÍSTIC
AL
PALLARS
JUSSÀ
L'Illa de la Pietat:
un
projecte
estratègic
per
l'aposta turística
de Vic

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

700.000,00

58,2

Ajuntament de Tortosa

6.3.1

Dertosa-TurtuxaTortosa,
una
ciutat, tres noms i
2000 anys

3.641.389,71

0,00

3.641.389,71

1.820.694,86

58,1

Consell Comarcal de la
Garrotxa

6.3.1

LA GARROTXA,
TERRA
DE
VOLCANS,
CULTURA
I
IDENTITAT

2.173.852,13

637.148,59

1.536.703,54

768.351,77

57,3

Ajuntament
Manresa

de

6.3.1

L'Esplendor del
Barroc: Museu de
Manresa - Museu
del Barroc de
Catalunya

3.666.602,48

0,00

3.666.602,48

1.833.301,24

56,6

Ajuntament
Palafrugell

de

6.3.1

1.829.778,53

0,00

1.829.778,53

914.889,27

56,6

Diputació de Lleida

Més
de
dos
segles
de
patrimoni
i
activitat
surotapera
a
Catalunya
PAISATGES DE
PONENT

3.968.620,33

144.388,80

3.824.231,53

1.912.115,77

6.3.2

Despesa executada que no s'acull a la normativa

La despesa ha d’estar relacionada amb l’execució de
l’operació. No es considera elegible la despesa de gestió
i coordinació. Poden considerar-se elegibles algunes de
les accions descrites a l’actuació si es desglossa la
despesa

55,5

Consell Comarcal de la
Cerdanya

6.3.1

Valorització del
patrimoni cultural
i natural de la
Cerdanya

1.387.990,52

0,00

55,4

Consell Comarcal del
Maresme

6.3.1

L'herència
del
Maresme. Rutes
turístiques
pel
patrimoni cultural
a la comarca

3.423.640,20

1.035.808,44

54,1

Consell Comarcal de la
Selva

6.3.2

Els camins de
Sant Jaume a la
comarca de la
Selva

1.605.080,44

0,00

53,7

Ajuntament
Granollers

de

6.3.1

1.686.953,74

71.484,00

53,2

Consell Comarcal de
l'Anoia

6.3.1

Proposta
de
turisme industrial
a Granollers: de
Roca Umbert a la
ciutat
Anoia, terra de
castells

1.360.600,53

202.602,44

51,9

Ajuntament
Figueres

6.3.1

Casa natal de
Salvador Dalí

2.756.327,92

0,00

de

1.387.990,52

693.995,26

2.387.831,76

1.193.915,88

1.605.080,44

802.540,22

La despesa ha d’estar relacionada amb l’execució de
l’operació. No es considera elegible la despesa de gestió
del projecte, ni les despeses indirectes

1.615.469,74

807.734,87

L’actuació 2.2.5 de "Rehabilitació de l’antiga capella de
la Santíssima Trinitat" està al pressupost, però no està
descrita a la memòria

1.157.998,09

578.999,05

2.756.327,92

1.378.163,96

No es consideren elegibles les actuacions
"Senyalització de la ruta de la Guerra Civil al Maresme",
"Obres de millora i consolidació patrimoni històric de la
Guerra Civil del Maresme", "Condicionament de l’espai
expositiu al Centre d'Interpr. de la Guerra Civil de Santa
Susanna" i "Adequació de l’accessibilitat del Clos
Arqueològic “Torre Llauder” de Mataró" atès que no
acrediten la disponibilitat dels elements que formen part
de les actuacions. Tampoc es consideren elegibles les
actuacions que hi estan relacionades. No es pot
considerar elegible la despesa de l'actuació "Director
tècnic" ja que realitza tasques en actuacions que es
consideren no elegibles. Cal determinar la despesa de
les actuacions elegibles, si es desglossen les tasques
que realitza el director. No es considera elegible la
despesa de l'actuació "Redacció del pla de comunicació
i difusió" per manca de concreció.

51,7

Consell Comarcal del
Ripollès

6.3.2

Xarxa d’espais de
contacte amb el
riu Ter. Impuls a
la diversificació
del turisme a la
natura al Ripollès

1.387.263,95

237.284,53

Despeses de personal dedicat a la coordinació de
l'operació. Només són elegibles les despeses de
personal dedicades exclusivament a l'execució de les
actuacions previstes al projecte. Manca detall de la
despesa a executar en l'actuació "Monitorització i noves
tecnologies"

1.149.979,42

574.989,71

51,4

Consell Comarcal del
Berguedà

6.3.1

2.489.005,68

163.230,68

La despesa de personal no es considera elegible ja que
la despesa ha d’estar relacionada amb l’execució de
l’operació. No es considera elegible la despesa de gestió
i coordinació, tampoc les despeses indirectes

2.325.775,00

1.162.887,50

50,8

Ajuntament d'Igualada

6.3.1

Impuls
dels
recursos
patrimonials
al
voltant de la Via
Blava
del
Berguedà .
Centre
de
Promoció,
Atenció, i Acollida
Turística de Cal
Maco

2.047.735,36

305.870,81

L'actuació “projectes, estudis, consultoria i comunicació”
del pressupost del projecte, d‘import 408.993,75, només
conté el detall de 103.122,94 € dins el pressupost de
costos tècnics dins l’avantprojecte presentat. Per tant,
no resulta elegible la quantitat de 305.870,81 € donat
que no hi ha concreció ni desglossament de cadascun
dels conceptes en relació amb les quantitats assignades

1.741.864,55

870.932,27

50,7

Consell Comarcal del
Solsonès

6.3.2

1.492.405,48

0,00

1.492.405,48

746.202,74

50,2

Ajuntament de Molins
de Rei

6.3.1

Illa Cultural de
Solsona, un eix
vertebrador del
turisme
i
la
cultura
al
Solsonès
Projecte
de
rehabilitació,
museïtzació
i
creació de valor
turístic al palau
renaixentista dels
Requesens
a
Molins de Rei

1.933.168,63

0,00

1.933.168,63

966.584,32

ANNEX II_OPERACIONS NO SUBVENCIONABLES
OPERACIONS DENEGADES DE L'EIX PRIORITARI 4 INCLOSES EN EL PROGRAMA OPERATIU FEDER CATALUNYA 2014-2020_AFAVORIR
EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN TOTS ELS SECTORS
Puntuació
obtinguda

provisional

Entitat sol·licitant

Objectiu
específic

Nom operació

Motiu d'exclusió

49,3

Diputació de Girona

4.3.1

"GiraEfi". Millora de l'eficiència energètica
municipis de la demarcació de Girona

dels

D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018, de 2 de
juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de 50 punts

44,1

Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat

4.3.1

SANT FELIU DE LLOBREGAT-CAP A UNA CIUTAT
ADAPTATIVA - Reforma de l'edifici central de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Implementació
del nou model de servei públic, adaptació tecnològica i
ambiental de la ciutat resilient i eficient

D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018, de 2 de
juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de 50 punts

40,7

Ajuntament de Vilafranca
del Penedès

4.1.2

Vilafranca, un megawatt més de biomassa

D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018, de 2 de
juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de 50 punts

40,3

Ajuntament de Cerdanyola
del Vallès

4.3.1

Reducció de les emissions de CO2 mitjançant la
instal·lació de dues calderes de biomassa al Parc
Esportiu Municipal Guiera i la millora de l'eficiència
energètica de l'enllumenat públic de la zona urbana de
Bellaterra del municipi de Cerdanyola del Vallès

D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018, de 2 de
juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de 50 punts

OPERACIONS DENEGADES DE L'EIX PRIORITARI 6 INCLOSES EN EL PROGRAMA OPERATIU FEDER CATALUNYA 2014-2020_CONSERVAR
I PROTEGIR EL MEDI AMBIENT I PROMOURE L'EFICIÈNCIA DE RECURSOS
Puntuació provisional obtinguda

Entitat sol·licitant

Nom operació

Motiu d'exclusió

Diputació de Girona

Objectiu
específic
6.3.2

60,7

"DifNat". Equipaments per a la difusió d'espais
naturals protegits de les comarques de Girona

Incompliment del que s'estableix a la base 6.1 de
l'Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol

49,8

Consell Comarcal de la Terra Alta

6.3.2

Creació d'actius turístics amb aprofitament del
patrimoni com a recurs endògen i estructures
d'informació que consolidin l'oferta existent basada en
la producció agroalimentària

D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018,
de 2 de juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de
50 punts

49,8

Ajuntament de Tarragona

6.3.1

Rambla Science: rehabilitació de l'antic edifici del
Banc d'Espanya, per a la creació d'un espai de
referència internacional

D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018,
de 2 de juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de
50 punts

40,9

Ajuntament de Mollet del Vallès

6.3.1

Foment i conservació del patrimoni cultural i natural
de la ciutat de Mollet del Vallès per a la seva promoció
turística

D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018,
de 2 de juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de
50 punts

39,1

Ajuntament de Sitges

6.3.1

Palau Maricel de Terra de Sitges: adaptació de l'edifici
per a la seva transformació en museu

D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018,
de 2 de juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de
50 punts

37,2

Ajuntament de Mataró

6.3.1

Mataró 5 estrelles

31,5

Ajuntament de Terrassa

6.3.1

Can Casanoves: una masia del Vallès

27,5

Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts

6.3.1

Centre d'interpretació de la cuina catalana - Espai
Josep Lladonosa

D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018,
de 2 de juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de
50 punts
D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018,
de 2 de juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de
50 punts
Incompliment del que s'estableix a la base 6.1 de
l'Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol i no assoliment
de la puntuació mínima de 50 punts que preveu la
base 12.3 de l'Ordre esmentada

27,2

Ajuntament de Martorell

6.3.1

Rehabilitació del Café i Teatre `El Progrés de
Martorell

D'acord amb la base 12.3 de l'Ordre PRE/105/2018,
de 2 de juliol, no s'assoleix la puntuació mínima de
50 punts

