Gerència Adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans
Ecologia Urbana

ANUNCI d’aprovació de la Convocatòria per la concessió d'ajuts per al desenvolupament de
projectes en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima.

1. Règim jurídic
La present convocatòria es regeix pel que estableixen les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per al
desenvolupament de projectes en el marc del compromís de Barcelona pel Clima aprovades per acord
de govern de data 23 de novembre de 2017, publicades al Butlletí Oficial de la província de Barcelona en
data 15 de desembre de 2017 i que van quedar definitivament aprovades el 17 de gener de 2018, així
com per la resta de normativa aplicable a l’efecte.
2. La sol·licitud

Podran ser beneficiaries de les subvencions les persones físiques i jurídiques que presentin projectes en
agrupacions de mínim 3 entitats i que compleixin els objectius i requisits de l’apartat 4 de les Bases
reguladores de la concessió d’ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del compromís de
Barcelona pel clima.
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3. El termini i la forma

Data 26-2-2018

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN EL MARC DEL COMPROMÍS
DE BARCELONA PEL CLIMA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Comissió de Govern, en sessió del dia 22 de febrer de 2018 ha acordat ESMENAR l’error
material del punt 1.7 de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per al desenvolupament
de projectes en el marc del compromís de Barcelona pel Clima, aprovades per acord de govern
de data 23 de novembre de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la província de Barcelona en
data 15 de desembre de 2017, en el sentit de substituir la part on estableix ”Constituir-se en
agrupació amb la signatura de l’acord que s’establirà a l’annex 3 d’aquestes bases” per
“Constituir-se en agrupació amb la signatura de l’acord que s’establirà a l’annex 3 de la
convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases”.
AUTORITZAR la despesa per un import de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000,00.-€) per fer front a
la convocatòria per la concessió d'ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del
Compromís de Barcelona pel Clima, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en
aquest mateix document ;
OBRIR la convocatòria de concurs públic per a la presentació de sol·licituds d’ajuts per al
desenvolupament de projectes en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima d’acord amb
les modalitats i terminis que s’especifiquen en document annex; i
PUBLICAR aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el tauler
d’edictes electrònic i al web municipal, de conformitat amb la base 11a de les Bases
reguladores de la concessió d’ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del
Compromís de Barcelona pel Clima, aprovades per acord de la Comissió de Govern en sessió del
dia 23 de novembre de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 15
de desembre de 2017.

A
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3.1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils i s’iniciarà l’endemà de la publicació
d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Qualsevol sol·licitud presentada
fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

4. La sol·licitud
Els/Les sol·licitants hauran de presentar, durant els terminis de presentació de sol·licituds establerts en
el punt 2 d’aquesta convocatòria, els documents degudament complimentats i signats.
Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte i la documentació mínima necessària per a
sol·licitar la subvenció serà la següent:
•

Document bàsic 1, annex 1: Instància de sol·licitud de subvenció amb la declaració responsable, la
qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

•

Document bàsic 2, annex 2: Formulari descriptiu de projecte. Conté l’índex a seguir, amb els
apartats necessaris per a la posterior avaluació tècnica del projecte.

•

Document bàsic 3, annex 3: Document que acredita l’acord signat entre les entitats agrupades que
impulsen i desenvolupen de manera conjunta el projecte.

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases i l’acceptació de la realització de les
comunicacions, previstes en aquesta convocatòria, per part de l’Administració, al correu electrònic que
necessàriament ha d’indicar el sol·licitant.
No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent sol·licitud, si
no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.
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En cas de presentació electrònica de les sol·licituds, els formularis s’hauran d’emplenar a través de la
seu electrònica de l’Ajuntament a l’adreça http://www.barcelona.cat/tramits seguint les instruccions
indicades al portal de tràmits.

Data 26-2-2018

Alternativament, aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre
General, sens perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas de presentació presencial, les sol·licituds per concórrer, així com la resta de documents
especificats a les bases s’han de presentar degudament emplenats i signats pel representant legal de
l’Agrupació. Aquests documents també es podran obtenir al web www.barcelona.cat/bcnsostenible . La
presentació s’haurà de realitzar al Registre de la Gerència d’Ecologia Urbana, situat a l’Av. Diagonal, 230
2a planta (08018, Barcelona), de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores.

A

3.2. La sol·licitud es podrà presentar de manera presencial i electrònica:

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts, l’òrgan competent requerirà a l’interessat per a que la
subsani en el termini màxim i improrrogable de 10 dies indicant que, cas de no fer-ho , es tindrà per
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En cas de resultar beneficiari/ària, es requerirà la presentació de la documentació acreditativa ja
referenciada en la declaració responsable, sempre i quan no consti en els registres de l’Ajuntament o de
les seves entitats municipals.
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desistida de la sol·licitud.
5. Òrgan instructor
L’òrgan instructor de la convocatòria, que tramitarà l’expedient, és la Direcció de Serveis d’Estratègia i
Cultura de Sostenibilitat de la Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.

En cas que no es presenti la documentació acreditativa requerida a cada beneficiari en la resolució
provisional, i que tot seguit es relaciona, es denegarà la subvenció en la resolució definitiva:
- Fotocòpia compulsada del DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant
de l’agrupació i/o representant del sol·licitant.
- Fotocòpia compulsada del document que acredita la capacitat legal del representant de
cadascuna de les persones jurídiques que componen l’agrupació.
- Fotocòpia compulsada del document identificatiu de les persones físiques i/o jurídiques que
componen l’agrupació (DNI/NIF/CIF).
- Documentació acreditativa de les persones físiques i/o jurídiques que componen l’agrupació,
de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb
l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), així com
també amb la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda i la resta d’Administracions.
- Documentació acreditativa de les persones físiques i/o jurídiques que componen l’agrupació,
d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
- Certificat de dades bancàries de l’agrupació.
La documentació assenyalada s’haurà d’aportar sense perjudici de que l’òrgan instructor pugui requerir
documentació addicional que acrediti la realitat de les dades contingudes en la declaració de
responsable presentada junt amb la sol·licitud. La no presentació en els terminis previstos comportarà
la denegació de la subvenció.
La notificació de la resolució
www.barcelona.cat/bcnsostenible

definitiva

s’efectuarà

mitjançant

publicació

al

web

https://bop.diba.cat
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El dia següent de la publicació de la resolució provisional al web de www.barcelona.cat/bcnsostenible
s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per presentar la documentació acreditativa requerida en el mateix
anunci als punts de lliurament indicats en el punt 2.2 d’aquesta convocatòria.
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La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua segons es disposa a les bases reguladores,
amb les següents precisions:

Data 26-2-2018

7. Procediment de concessió

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’òrgan competent per la resolució provisional i definitiva de les subvencions objecte d’aquesta
convocatòria és la Quarta Tinenta d’Alcaldia, d’acord amb el decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2015.

A

6. Òrgan competent per resoldre

Amb càrrec a la partida pressupostària D\48902\15142-0501 de l’Ajuntament de Barcelona es
consignen 200.000€ com a import total de la convocatòria.
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8. Crèdit pressupostari de la convocatòria
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9. Import màxim de la subvenció
L’import de la subvenció no excedirà del 80% del pressupost presentat amb un màxim de 20.000€ per
projecte.
La subvenció s’atorgarà per ordre de puntuació fins l’esgotament del crèdit pressupostari.
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11.1 Integrants de l’agrupació: fins a 10 punts.
- Diversitat de les entitats que formen part de l’agrupació: 2 punts.
- Trajectòria de cadascuna d’elles: 2 punts.
- Expertesa: 2 punts.
- Base social de cada entitat: 2 punts .
- Nivell d’autonomia financera i equilibri entre fonts de finançament: 2 punts.
11.2 Objectius de la proposta: fins a 15 punts.
- Coherència i relació amb els objectius del Pla Clima: 7 punts.
- Diversitat de grups socials implicats i beneficiaris: 8 punts.
11.3 Gestió i organització del projecte: fins 25 punts.
- Descripció i claredat del procés i la seva organització: 5 punts.
- Concreció del rol de cadascuna de les organitzacions: 5 punts.
- Qualitat dels mecanismes de coordinació i presa de decisions: 5 punts.
- Col·laboració amb altres agents: 5 punts.
- Establiment de sistemes d’informació interns i externs per a la gestió del projecte: 5 punts.
11.4 Accions i resultats: fins a 25 punts.
- Grau de definició dels resultats esperats: 5 punts.
- Concreció dels indicadors qualitatius i quantitatius de seguiment: 5 punts.
- Adequació de les activitats proposades i temporització: 5 punts.
- Repercussió social, persones beneficiades: 5 punts.
- Caràcter innovador i repliclable en l’àmbit de l’acció climàtica: 2,5 punts.
- Incorporació de la perspectiva de gènere: 2,5 punts.
11.5 Ambientalització del projecte: fins a 10 punts.
- Incorporació de criteris d'ambientalització en les activitats i esdeveniments vinculats al projecte,
així com en la gestió quotidiana de les entitats de l'agrupació: 10 punts
11.6 Estratègia de comunicació: fins a 5 punts.
- Estratègies de difusió del projecte: 1 punt.
- Grau d’accés a la informació del projecte: 1 punt.
- Capacitació de les persones o dels col·lectius implicats: 2 punt.
- Sensibilització de la població en general respecte a l’objecte del projecte: 1 punt.

Data 26-2-2018

Per a la valoració tècnica del document bàsic 2 es tindrà en compte l’adequació del projecte als criteris
de valoració següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

11. Valoració del projecte

B

Els projectes presentats hauran de localitzar la seva intervenció en qualsevol barri/s o districtes de la
ciutat de Barcelona.

A

10. Àmbit territorial del projecte
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12. Comissió de valoració
La Comissió de valoració és l’òrgan col·legiat competent per a emetre l’informe per a la proposta de
resolució provisional i està formada per:
Presidenta: Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, urbanisme i Mobilitat o persona en qui delegui.
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Gerent d’Ecologia Urbana o persona en qui delegui.

https://bop.diba.cat

El projectes que no assoleixin una puntuació mínima de 50 punts ja no podran optar a rebre la
subvenció.

A

11.7 Impacte i contribució a resultats del Pla Clima: fins a 10 punts www.barcelona.cat/barcelona-pelclima
- Contribució als resultats quantitatius (demostrables) i qualitatius relacionats amb els pilars del
Pla Clima per promoure una ciutat Socialment justa, Habitable i segura, Saludable, Eficient i
renovable, Baixa en carboni i distributiva, Que aprèn, amb Persones compromeses: 10 punts.

Comissionat d’ecologia urbana.

Director/a de Serveis de Coordinació Econòmica.
Secretària delegada d’Ecologia i Medi Ambient (actuarà com a secretària de la comissió amb veu i sense
vot)
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Directora de Serveis d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat.

La justificació de la subvenció es realitzarà en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del
projecte subvencionat mitjançant la documentació relacionada a l’apartat 16 de les Bases reguladores
de la concessió d’ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del compromís de Barcelona pel
clima, aprovades per Acord de Govern de data 23 de novembre de 2017, publicades al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona en data 15 de desembre de 2017 i que van quedar definitivament aprovades el
17 de gener de 2018.
El receptor de la subvenció haurà d’aportar la justificació segons els models establerts, que es podran
trobar al web www.barcelona.cat/bcnsostenible . La memòria econòmica simplificada haurà d’anar
acompanyada de la còpia de tots els justificants de despesa directa del projecte. En cas que no es faci ús
d’aquests models és del tot imprescindible presentar totes i cadascuna de les dades i declaracions
incloses en ells, mitjançant qualsevol altre document.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

13. Justificació i control

Data 26-2-2018

El vot de la Presidenta serà diriment en cas d’empat.

B

Barcelona, 23 de febrer de 2018.
La secretària delegada, P.D 16/10/2015, Sílvia Ruiz de Valdivia i Martín.
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