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A

Mitjançant resolució d’Alcaldia número DEC/2345/2020 de data 16 de juliol de 2020, s'aprovà la
convocatòria anticipada per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva per al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social durant
l'any 2020.
S’ha advertit alguna errada material en la resolució esmentada, un el quadre que recull les
aplicacions pressupostàries de despesa corresponents a l’exercici 2020, trobant-se en la
pàgina 8 de la resolució el quadre correcte; la segona en l’àmbit temàtic de la subvenció recollit
en la base vuitena, “B1 Transició energètica”, i el tercer en relació a la línia de subvenció “B2
Canvi de model de mobilitat” pel que fa a la valoració i condicions específiques de l’actuació a)
adquisició de bicicletes i bicicletes elèctriques, ja que per error s’ha introduït a la base 10a
“Criteris de valoració” el patinet quan no és objecte de subvenció, en l’apartat d’actuacions.
Així mateix es fa necessari clarificar alguna redacció que generava alguna confusió en la
tramitació de la sol·licitud de subvenció per l’adquisició de bicicletes i/o bicicletes elèctriques.
De conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques que regula les rectificacions
d’errors.
En data 24 d’agost s’ha aprovat la resolució DEC2660/2020 de rectificació de l’esmentada
convocatòria i bases específiques per l'atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva adreçades al forment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès
social, en exercici de la competència per a l’adopció d’aquest acord atribuïda a l’alcaldessa per
l’article 21.1.r) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’article 53.1.e) i u) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que en la seva part resolutiva escaient i
transcrita literalment diu:

B

“1r.- RECTIFICAR els errors materials advertits en el decret número 3245/2020 d’Alcaldia, de
data 16 de juliol de 2020, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i circumscrita en els
següents termes:
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ANUNCI
Referència: Rectificació errada material convocatòria anticipada de subvencions per al
foment de projectes, activitats i serveis d’utilitat pública i interès social durant l’any 2020
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Procediment: N207 Subvencions i convenis amb entitats

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Codi de verificació:

A) On diu:
“Tercer.- APLICAR a les següents aplicacions del pressupost 2020 de la despesa les
concessions de subvencions que en el marc d’aquesta convocatòria s’atorguin de conformitat
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amb les aplicacions pressupostàries que tot seguit s’especifica i que tenen una consignació de
crèdit estimat de:

Import

Aplicació Pressupostària

30.000,00 €

41302004
41302

30500

17200

4800005

40.000,00 €

3.500,00 €
3.000,00 €

11603016
11603

30500

17200

4800001

4.000,00 €
13. 000,00 €
7.200,00 €

5. Medi Natural

Educació: Programa 1

13002001 63000 34100
13002
13002002 63000 34100
13002
13001002 63000 32600
13001
081 3260 4800010 (PME)

Educació: Programa 2

081 3260 4800010 (PME)

10.000,00 €

Educació: Programa 3

081 3250 4800018 (PME)

4.500,00 €

Esports: Programa 1
Esports: Programa 2
Esports: Programa 3

4800000

10.0000 €

4800000

6.000 €

4800000

15.000 €
50.000,00 €

Ha de dir:

B

“Tercer.- APLICAR a les següents aplicacions del pressupost 2020 de la despesa les
concessions de subvencions que en el marc d’aquesta convocatòria s’atorguin de conformitat
amb les aplicacions pressupostàries que tot seguit s’especifica i que tenen una consignació de
crèdit estimat de:
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50000

Data 2-9-2020

14203012
14203

A

61900 23100 4800024 220190 01008

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Direcció/Servei
Polítiques
Socials:
Subvencions a entitats
projectes socials
Cultura
i
Joventut:
Suport i dinamització a
entitats
Medi Ambient
1. Protecció d’animals
domèstics
2. Sensibilització ambiental i
mobilitat sostenible
3. Mesures de reducció del
soroll
4. Mesures d’estalvi d’aigua i
energia
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15.000,00 €

Esports: Programa 2

13002002 63000 34100 4800000 13002

1.000 €

Esports: Programa 3
Polítiques Socials: Subvencions
a entitats projectes socials
Medi Ambient
6. Protecció d’animals
domèstics

13001002 63000 32600 4800000 13001
61900 23100 4800026 21202

15.000 €

7. Medi Ambient

11603016 30500 17200 4800001 11603
081 3260 4800010 (PME)

13.950,00€
15.000,00€
64.500,00€
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41302004 30500 17200 4800005 41302

”
B)

On diu a l’annex I base 8a:

“B1 Transició energètica
Desplegar el nou model energètic, basat en la universalitat i l’equitat, fomentant la generació
d’energia renovable i de proximitat, la rehabilitació energètica dels edificis i el cicle integral de
l’aigua. Aquestes actuacions s’enquadren en una o diverses de les següents tipologies:
a) Millorar l'eficiència energètica mitjançant la instal·lació de cobertes verdes que permetran:
reduir el consum energètic de l’edifici, millorar la qualitat de l’aire i connexió de zones verdes de
la ciutat.
b) Millorar l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica tals com: canvi de tancaments, aïllament
de façanes, etc.
c) Millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.
d) Contractar una comercialitzadora d’electricitat exclusivament verda segons els certificats de
garantia d’origen (a través de la Comissió nacional dels mercats i la competència) i que no
pertanyi a cap grup que produeixi electricitat amb un origen no renovable.
e) Rehabilitació global de l’edifici amb elements de construcció sostenible, amb l’objectiu de
buscar l’equilibri en l’aplicació de mesures ambientals, econòmiques, socials:
- Fomentant la utilització eficient dels recursos per a la construcció de l’edifici i per al seu
funcionament.
- Proporcionant una millor qualitat de vida als usuaris.
- Optimitzant el retorn de la inversió en la vida útil de l’edifici.
- Minimitzant l’impacte ambiental de la construcció i funcionament de l’edifici.
f) Substituir l’energia convencional per biomassa, o geotèrmia a les instal·lacions tèrmiques.
g) Instal·lar plaques solars fotovoltaiques en explotacions agrícoles i horts urbans.
h) Millorar les instal·lacions d’aprofitament d’aigües grises existents en edificis plurifamiliars:
renovació o millora dels sistemes de reutilització d’aigües grises d’immobles constituïts tant en
règim de propietat horitzontal com vertical, destinats al monitoratge, control del rendiment i
qualitat d’aigua tractada i sensibilització dels usuaris/àries de la instal·lació.
i) Instal·lar nous sistemes d’estalvi d’aigua potable en habitatges unifamiliars o plurifamiliars
existents, d’ús residencial o altres usos (hoteler, educatiu, sanitari, recreatiu, comercial,
industrial, esportiu, etc.) tals com: instal·lació de dipòsit d’aigua de pluja, comptadors
volumètrics , reguladors de pressió, etc.
j) Redactar un Pla de Gestió Sostenible del Cicle de l’Aigua en consumidors de menys de
5.000 m3 aigua/any.”
Ha de dir:
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Educació

40.000,00€
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13002001 63000 34100 4800000 13002

A

40.000,00 €

Data 2-9-2020

14203012 50000 33400 4800014 14203

Import

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aplicació Pressupostària

B

Direcció/Servei
Cultura i Joventut: Suport i
dinamització a entitats
Esports: Programa 1

B1 Transició energètica

“B2 Canvi de model de mobilitat
[...]
Condicions específiques:
Només els comerços podran sol·licitar subvenció per les actuacions a) i b).
La quantia màxima de la subvenció serà de:
• 500 € per l’apartat a), b) i d).
• 1.000 € per l’apartat c).”
Ha de dir:
“B2 Canvi de model de mobilitat
[...]
Condicions específiques:
Per les actuacions a) i b) la sol·licitud haurà de presentar-se amb pressupost previ o amb
factura d’adquisició emesa per la botiga o comerç de venda d’aquest tipologia de producte. Els
comerços realitzaran la sol·licitud com a representants autoritzats del beneficiari de la
subvenció i titular de la bicicleta.
La quantia màxima de la subvenció serà de:
• 500 € per l’apartat a), b) i d).
• 1.000 € per l’apartat c).”
D) On diu al document Annex 1 Bases 10 Criteris de Valoració:
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C) On diu a l’annex I base 8a:

B

a) Millorar l'eficiència energètica mitjançant la instal·lació de cobertes verdes que permetran:
reduir el consum energètic de l’edifici, millorar la qualitat de l’aire i connexió de zones verdes de
la ciutat.
b) Millorar l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica tals com: canvi de tancaments, aïllament
de façanes, etc.
c) Millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.
d) Rehabilitació global de l’edifici amb elements de construcció sostenible, amb l’objectiu de
buscar l’equilibri en l’aplicació de mesures ambientals, econòmiques, socials:
- Fomentant la utilització eficient dels recursos per a la construcció de l’edifici i per al seu
funcionament.
- Proporcionant una millor qualitat de vida als usuaris.
- Optimitzant el retorn de la inversió en la vida útil de l’edifici.
Minimitzant l’impacte ambiental de la construcció i funcionament de l’edifici.
e) Substituir l’energia convencional per biomassa, o geotèrmia a les instal·lacions tèrmiques.
f) Instal·lar plaques solars fotovoltaiques en explotacions agrícoles i horts urbans.
g) Millorar les instal·lacions d’aprofitament d’aigües grises existents en edificis plurifamiliars:
renovació o millora dels sistemes de reutilització d’aigües grises d’immobles constituïts tant en
règim de propietat horitzontal com vertical, destinats al monitoratge, control del rendiment i
qualitat d’aigua tractada i sensibilització dels usuaris/àries de la instal·lació.
h) Instal·lar nous sistemes d’estalvi d’aigua potable en habitatges unifamiliars o plurifamiliars
existents, d’ús residencial o altres usos (hoteler, educatiu, sanitari, recreatiu, comercial,
industrial, esportiu, etc.) tals com: instal·lació de dipòsit d’aigua de pluja, comptadors
volumètrics , reguladors de pressió, etc.
i) Redactar un Pla de Gestió Sostenible del Cicle de l’Aigua en consumidors de menys de
5.000 m3 aigua/any.”

A

Desplegar el nou model energètic, basat en la universalitat i l’equitat, fomentant la generació
d’energia renovable i de proximitat, la rehabilitació energètica dels edificis i el cicle integral de
l’aigua. Aquestes actuacions s’enquadren en una o diverses de les següents tipologies:

“[...] Canvi de model de mobilitat
[...]

[...]
c)Tipus de vehicle de mobilitat personal sostenible: Es valorarà 5 punts per bicicleta o bicicleta
cargo, 10 punts per bicicleta elèctrica, i 7 punts per patinet elèctric.”
Ha de dir:
“[...] Canvi de model de mobilitat
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[...]
Per a l’adquisició de bicicletes i bicicletes elèctriques, els criteris són els següents:
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A

Per a l’adquisició de patinets no elèctrics, bicicletes i bicicletes elèctriques, els criteris són els
següents:

c)Tipus de vehicle de mobilitat personal sostenible: Es valorarà 5 punts per bicicleta o bicicleta
cargo, 10 punts per bicicleta elèctrica.”

Data 2-9-2020

Tota la documentació així com el text refós de la convocatòria, bases específiques i resta de
documentació
es
trobaran
publicades
en
el
tauler
d’anuncis
electrònic
(https://seu.santcugat.cat/seu/Tablonbox.aspx) i es podran consultar també en el Web
municipal (https://www.santcugat.cat/web/subvencions-i).
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[...]

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
F_FIRMA_84

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Signat digitalment per:
L'Alcaldia accidental, la Tinència
d'Alcaldia de Presidència, Hisenda,
Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i
Transport
Pere Soler Artalejo
25-08-2020 17:18
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