Àrea d'Atenció a les Persones
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania

FORUM
DE
SINDICS,
SINDIQUES,
DEFENS
SANTA
COLOMA
DE
GRAMENET,
ES

Us comunico que la Presidència delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona, en funcions, en data 30/05/2019, ha dictat un decret amb
número de registre 7146 sobre "Aprovació de concessió directa de subvenció a
favor de Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya
destinada a finançar el Forum SD: Pla de treball 2019", el text íntegre del qual
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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DECRET
Aprovació de concessió directa de subvenció a favor de Fòrum de síndics,
síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya destinada a finançar el
Forum SD: Pla de treball 2019 (exp. 2019/0010117)
Fets
1. El Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya ha formulat
una petició per tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el
finançament del Forum SD: Pla de treball 2019.
2. Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya és una
institució que vetlla pel respecte i pel compliment dels drets de la ciutadania.
3. Actualment el FòrumSD és una associació sense ànim de lucre formada pels síndics,
síndiques, defensors i defensores dels ajuntaments de Catalunya. A data d'avui
agrupa a un total de 47 sindicatures (41 a Catalunya i 6 de la resta de l'estat) que
presten aquest servei a més de la meitat de la població del principat.
4. Els síndics, sindiques, defensors o defensores locals vetllen perquè la ciutadania pugui
gaudir d'una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels
drets de la ciutadania en l'àmbit local, per la qual cosa pot supervisar l’Administració
municipal. La seva actuació suposa examinar i resoldre les queixes formulades d’acord
amb els criteris de legalitat i d’equitat. També pot actuar com a mediadora sempre que
les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre
l’administració i la ciutadania.
Fonaments de dret
1. 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), son el marc legal pel qual es regeixen les subvencions.
2. L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona es va aprovar
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i es va publicar al Butlletí
Oficinal de la Província el dia 9 de maig de 2017(en endavant l'Ordenança).
3. Aquesta Ordenança estableix al seu article 16 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.
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En el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió
d’una subvenció per concessió directa, pels següents motius:
Atès que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el
progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial: la província de Barcelona,
311 municipis en xarxa, la qual representa el 24% del total de la superfície de
Catalunya i el 74,4% del total de la població catalana (més de cinc milions i mig de
persones). Actua directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els
ajuntaments.
La Diputació de Barcelona fonamentalment dona suport tècnic, econòmic i tecnològic
als ajuntaments perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de manera més
homogènia a tot el territori. Coordina serveis municipals i organitza serveis públics de
caràcter supramunicipal.
Atesa la inclusió de la figura del síndic/a o defensor/a local en la normativa d'àmbit
local ratifica i confirma la potestat reglamentària i d'autoorganització dels municipis, en
virtut de la qual poden optar per crear la institució del Síndic municipal de Greuges
com un òrgan complementari de l'administració.
De fet, la figura del Síndic/a local ha estat impulsada als municipis arreu de Catalunya,
i especialment a la demarcació de Barcelona, i la majoria d’elles es actuen sota el
paraigua del ForumSD.
Atès que la Diputació de Barcelona i el Fòrum SD tenen objectius coincidents.
Atès que al pressupost 2019 hi ha consignació nominativa destinada a aquesta
finalitat, per la qual cosa concorren els motius a que es refereix l’article 16.3.a) de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona pels quals es pot
atorgar una concessió directa.
4. 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 la mateixa finalitat.
5. 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.
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6. 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.
7. El beneficiari, juntament amb la sol·licitud de subvenció, ha presentat la informació
relativa a les retribucions dels òrgans de direcció de l’entitat beneficiària, d’acord amb
l’establert a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
8. Vist l’apartat 4.1.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat al BOPB
d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre,
publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 11043/18, de 26
d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret núm. 3594/19, de 26
de març, publicat al BOPB d’1 d’abril 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 a Fòrum de
síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya amb NIF G64072903,
per un import de QUINZE MIL EUROS (15.000,00 €), destinada a finançar el “Forum
SD: Pla de treball 2019” d’acord amb l’apartat a) de l’article 16.3 de l’Ordenança
General de Subvencions.
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de QUINZE MIL EUROS (15.000,00
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/23110/48903, del pressupost de
l’exercici 2019 per fer front a la subvenció que s’atorga.
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 que es produeixin durant
l’execució del “Forum SD: Pla de treball 2019”, el qual es durà a terme entre els
dies 1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.
2. El/la beneficiari/ària haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació
de si aquesta ha estat finançada amb càrrec a la subvenció concedida per la
Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a
subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.
3. La subvenció atorgada haurà de justificar-se entre l’1 de gener de 2020 i el 31
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de març de 2020, mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat.
Respecte les despeses imputades per part de l’entitat beneficiària en el compte
justificatiu simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el
centre gestor requerirà a l’entitat beneficiària una mostra dels justificants de les
despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir una
evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció.
La mostra seleccionada estarà conformada per un percentatge de justificants
de despesa de com a mínim el 10% i que representin, almenys, el 20% de la
despesa concedida.
Es podrà concedir una pròrroga del termini de presentació de la justificació
prèvia sol·licitud raonada de l’entitat beneficiària, la qual s’ha d’aprovar abans
de la finalització del termini inicial. La pròrroga del termini de justificació que
eventualment pugui concedir-se no pot superar la meitat del termini inicial.
No es podran justificar despeses indirectes per un import superior al 5% de les
despeses directes justificades.
4. El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació
dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt
anterior. Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
5. Els/les perceptors/res 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) El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat 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/les beneficiaris/àries 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.
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d) Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la
sol·licitud.
e) Els/les beneficiaris/àries 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.
f) 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
6. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la
data de la notificació de la present resolució.
7. 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. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i
Defensores Locals de Catalunya.
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