Àrea d’Educació, Esports i Joventut
Gerència de Serveis d’Esports

FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES
DE CATALUNYA (FEEC)

Us comunico que la Presidència delegada de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de
la Diputació de Barcelona, en data 05/09/2020, ha dictat un decret amb número de
registre 8337 sobre "Aprovació de l'atorgament d'una subvenció per concessió directa
per a l'adquisició de desfibril·ladors per a la seva instal,lació als refugis de muntanya,
en el marc de l'Ordenança General de Subvencions, Aj Saldes, El Bruc, Guardiola de
Berguedà i Marganell", el text íntegre del qual s'acompanya a continuació de la present
notificació.
La qual cosa us comunico per al vostre coneixement.
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DECRET
Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa als ajuntaments de
Saldes, El Bruc, Guardiola de Berguedà i Marganell, per a l’adquisició de
desfibril·ladors per a la seva instal·lació a refugis de muntanya del seu àmbit
territorial, en el marc de l’Ordenança General de Subvencions
(exp. 2020/12131)
Fets
1. Els Ajuntaments de Saldes, El Bruc, Guardiola de Berguedà i Marganell han
formulat una petició per tal que els sigui concedida una subvenció per al
finançament de l’adquisició de desfibril·ladors per a la seva instal·lació a refugis de
muntanya dels seus respectius àmbits territorials, per tal de garantir l’atenció
immediata en cas d’aturada cardiorespiratòria i millorar la seguretat dels
excursionistes.
2. Atesa l’excepcionalitat de la situació actual, és probable que els refugis puguin
continuar funcionant com a centres de suport als excursionistes, encara que
aquests no hi pernoctin. A més, els ajuntaments consideren necessari reforçar la
pràctica de l’esport a l’aire lliure, i constaten la conveniència de que els refugis
estiguin dotats de desfibril·ladors per a la temporada 2020, per tal de garantir
l'assistència als excursionistes que circulin per les rutes que transcorren pels seus
voltants.
3. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (en endavant FEEC), amb
àmplia experiència i coneixement tècnic en l’àmbit de l’excursionisme, ha gestionat
l’adquisició de desfibril·ladors per a la seva instal·lació a refugis de muntanya de
l’àmbit territorial dels ajuntaments a què fa referència el punt 1 precedent, per un
import de sis mil sis-cents seixanta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims (6.666,65
€).
4. Atès que els ajuntaments de Saldes, El Bruc, Guardiola de Berguedà i Marganell
han al·legat manca de liquiditat, sol·liciten que l’import de les respectives
subvencions es faci efectiu amb caràcter avançat, per tal de transferir-lo a la FEEC.
5. 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).
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6. 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).
7. Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.3) 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.
8. 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
a la mateixa finalitat.
9. 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.
10. 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.
Fonaments de dret
1. L’adopció d’aquesta resolució és competència de les presidències delegades
d’Àrea de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat primer de la part
resolutiva, punt 4.1.3.b), del decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de
desembre de 2019, pel qual s’aprova la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple publicat al BOPB en data 19 de desembre de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ

Primer.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa als
ajuntaments que es relacionen a continuació, per un import total de sis mil sis-cents
seixanta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims (6.666,65 €), destinada a finançar
l’adquisició de desfibril·ladors per a la seva instal·lació a refugis de muntanya dels
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seus respectius àmbits territorials, d’acord amb l’apartat c) de l’article 16.3 de
l’Ordenança General de Subvencions, amb la següent distribució:

Municipis beneficiats

NIF

Nombre
desfibril·ladors

Import
Refugis de muntanya

concedit

Ajuntament de Saldes

P0818900C

2

Lluís Estasen Pedraforca
Serra d’Ensija - Gallina
Pelada

Ajuntament del Bruc

P0802500I

1

D’Agulles - Montserrat

1.333,33€

P0809800F

1

1.333,33€

P0824200J

1

Sant Jordi - CadíMoixeró
Santa Cecília Montserrat

Ajuntament de
Guardiola de Berguedà
Ajuntament de
Marganell

2.666,66€

1.333,33€

El destinatari final de les subvencions serà la FEEC.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de sis mil sis-cents seixanta-sis
euros amb seixanta-cinc cèntims (6.666,65 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/80200/34200/76204, del pressupost de l’exercici 2020 per fer front a les
subvencions que s’atorguen.
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 generades entre l’1 de
gener de 2019 i el 31 d’octubre de 2020, derivades de l’adquisició de
desfibril·ladors per a la seva instal·lació a refugis de muntanya dels àmbits
territorials dels ajuntaments beneficiaris.
2. Els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar la transferència a la FEEC
dels imports esmentats a l’apartat primer mitjançant la presentació d’un
certificat signat per l’Interventor/a, on consti l’import total de les actuacions i
que els fons s’han destinat a la finalitat per a les que es van concedir.
3. La subvenció s’haurà de justificar, un cop executada l’actuació, i com a màxim,
el 30 de novembre de 2020.
4. Es consideraran despeses subvencionables les despeses efectuades, de les
quals o bé se’ls hagin reconegut les obligacions o bé hagin estat efectivament
pagades.
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5. Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.
6. Així mateix, abans del pagament els beneficiaris hauran d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
7. Els perceptors 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) Els beneficiaris de la subvenció estan obligats 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 beneficiaris 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.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
d) Els beneficiaris 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.
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 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
8. Els beneficiaris disposen fins el 30 de setembre de 2020 per presentar
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l’acceptació expressa de la subvenció. El pagament avançat es realitzarà quan
presentin la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert,
la subvenció s’entendrà acceptada tàcitament, però el pagament es tramitarà
prèvia justificació de despeses.
9. 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.
Quart.- APROVAR un pagament avançat del 100% de l’import concedit, el qual s’ha
de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa, amb la motivació que s’indica:
-

Ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el pagament avançat
afavoreix l’execució de les actuacions dins del període establert i fa possible
que els ens locals destinataris puguin disposar dels recursos necessaris per a
la realització de les actuacions, encara que la despesa no estigui prevista en
els respectius pressupostos.

Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als beneficiaris.
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